
Datasheet

HP DesignJet T7200 productieprinter
Beproefde productieoplossing voor kleur met lage totale eigendomskosten

Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/designjett7200

1 Conclusie is gebaseerd op een interne test van HP, waarbij werd gemeten hoe lang het duurde om pagina's uit een document van 50 pagina's te halen en deze met vergelijkbare softwareprogramma's op verschillende printers te printen.
2 Kosten in vergelijking met grootformaat kleurenprinters boven €15.000 op basis van de door de fabrikant gepubliceerde verkoopadviesprijs uit januari 2014. Testmethoden kunnen variëren.
3 In vergelijking met grootformaat laag-volume led-printers met printsnelheden tot 7 Arch D-pagina's per minuut.
4 Beschikbaar bij gebruik van HP DesignJet SmartStream in combinatie met de HP DesignJet T7200 productieprinter.

Full-color oplossing voor grote
printvolumes

● Versnel het productieproces met een
high-speed kleurenprinter die tot vier
D/A1-formaat pagina's per minuut
aflevert.

● Verhoog uw productie, beheer
pdf-bestanden en verkort de
voorbereidingstijd tot wel 50% met HP
SmartStream-software.1

● Werk efficiënter met optionele
hardwareaccessoires, zoals een externe
uitvoereenheid, een online vouwmodule
en een scanner

● Produceer tot 600 meter zonder
onderbrekingen met high-capacity HP
inktcartridges en drie zware rollen.

Veelzijdige printer met beproefde
technologie van HP

● Gebruik dezelfde printer voor al uw
zwart-wit- en kleurenprints, van
CAD-tekeningen tot renderings en
afbeeldingen.

● Druk af op een groot aantal media, van
bond papier tot glanzend fotopapier.

● Produceer professionele applicaties met
heldere, scherpe lijnen en consistente,
accurate kleuren.

● Creëer keer op keer snelle, hoogwaardige
afdrukken met de HP Double
Swath-technologie en de HP Optical
Media Advance sensor.

Lage kosten en volledige controle
over de workflow

● Bespaar al bij aanschaf dankzij een eerste
investering die lager is dan bij
vergelijkbare printtechnologieën.2

● Produceer zwart-wit tekeningen tegen
dezelfde kostprijs als vergelijkbare
zwart-wit LED-printers.3

● HP Crystal Preview van HP
SmartStream-software laat exact zien
hoe technische documenten zullen
worden geprint.4

● Onderhoud en suppliesaanvulling via HP
Designjet Partner Link zorgen ervoor dat
uw printer altijd gebruiksklaar is.
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Technische specificaties
Printen

Lijntekeningen 15,5 sec/pagina op A1; 165 A1-prints per uur1

Afbeeldingen in kleur Snel: Maximaal: 17,5 sec/pagina op A1/D of 117,5 m²/uur op media met coating

Maximale printsnelheid 123,3 m²/uur

Printresolutie Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd

Marges Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Technologie Thermische HP inkjettechnologie

Typen inkt Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, G, DG); op pigmentbasis (mK)

Inktcartridges 6 (cyaan, magenta, geel, matzwart, grijs, donkergrijs)

Inktdruppel 6 pl (C, M, DG, G); 9 pl (Y, mK)

Printkoppen 8 (cyaan, magenta, geel x2, donkergrijs, grijs, matzwart x2)

Lijnnauwkeurigheid ±0,1%2

Minimum lijndikte 0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)

Gegarandeerde
minimum lijnbreedte

0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))3

Media

Verwerking Invoer voor twee rollen (uitbreidbaar tot drie); Automatisch wisselen tussen rollen; Rollen tot elk 200 m;
Automatische mediasnijder; Mediaopvangbak

Formaat Rollen 280 tot 1067 cm; Tot 18 kg

Dikte Tot 0,4 mm

Applicaties Lijntekeningen; Renderings; Presentaties; Kaarten; Orthofoto's; Posters; Point-of-sale/display; Foto's

Geheugen 64 GB (virtueel); Standaard, 320 GB Harde schijf

Interfacemogelijkheden

Interfaces (standaard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect accessoireslot

Printertalen (standaard) HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

Papierbanen HP SmartStream, printerdriver, HP Embedded Web Server

Printertalen (optioneel) Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG

Drivers (meegeleverd) HP-GL/2, HP-RTL-drivers voor Windows; PostScript Windows- en Mac OS X-drivers met optionele
PostScript/PDF-upgradekit. Compatibel met de HP DesignJet Universal Print Driver voor HP-GL/2 en HP
DesignJet Universal Print Driver voor PS (met PostScript/PDF-upgradekit)

Afmetingen (b x d x h)

Printer 1974 x 700 x 1374 mm

Verzending 2232 x 761 x 1269 mm

Gewicht

Printer 187 kg

Verzending 225 kg

Inhoud van de doos HP DesignJet T7200 productieprinter; 2-inch rolinvoeras; printkoppen; introductie-inktcartridges;
printerstandaard en opvangbak voor media; 3-inch adapterkit voor rolinvoeras (2); onderhoudscartridge;
opstartsoftware; handige naslaggids; installatieposter; netsnoeren

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 5 tot 40 °C

Opslagtemperatuur -20 tot 55°C

Vochtigheidsgraad bij
gebruik

20 tot 80% rel

Geluid

Geluidsdruk 53 dB(A) (actief); 39 dB (A) (standby); 39 dB (A) (slaapstand)

Geluidskracht 7,0 B (A) (actief); 5,5 B(A) (standby); 5,5 B(A) (slaapstand)

Voeding

Gebruik 270 Watt (tijdens afdrukken); < 48 Watt (standby); < 5,3 Watt (slaapstand); < 0,3 Watt (uit)

Vereisten Ingangsspanning: 220 tot 240 V, (±10%), 3 A; 50/60 Hz (±3 Hz)

Certificering

Veiligheid EU (LVD en EN 60950-1 compatibel); Rusland (GOST)

Elektromagnetisch Compatibel met de vereisten voor Klasse A: EU (EMC richtlijn)

Milieu ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze

Garantie 90 dagen hardwaregarantie

Bestelinformatie
Product
F2L46A HP DesignJet T7200 1067-mm productieprinter

Accessoires
CQ743A HP Designjet Roll-upgradekit
CQ745B HP DesignJet PostScript/PDF upgradekit
G6H51A HP Designjet HD Pro-scanner
J8025A HP Jetdirect 640n printserver
L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager
L3J69A HP SmartStream USB Preflight Manager
L3J77A HP SmartStream Print Controller USB for HP DesignJet Production Printers
Originele HP printkoppen
CH645A HP 761 gele Designjet printkop
CH646A HP 761 magenta/cyaan Designjet printkop
CH647A HP 761 grijze/donkergrijze Designjet printkop
CH648A HP 761 matzwarte/matzwarte Designjet printkop
Originele HP inktcartridges
F9J50A HP 765 gele Designjet inktcartridge, 400 ml
F9J51A HP 765 magenta Designjet inktcartridge, 400 ml
F9J52A HP 765 cyaan Designjet inktcartridge, 400 ml
F9J53A HP 765 grijze Designjet inktcartridge, 400 ml
F9J54A HP 765 donkergrijze Designjet inktcartridge, 775 ml
F9J55A HP 765 matzwarte Designjet inktcartridge, 775 ml
CH649A HP 761 Designjet onderhoudscartridge

Originele HP grootformaat printermedia
C6810A HP Bright White Inkjet papier, 914 mm x 91,4 m
C6569C HP Papier met coating, extra zwaar, 1067 mm x 30,5 m
CM997A HP 761 matzwarte DesignJet inktcartridge, 775 ml
CH025A HP Everyday matte polypropeen, 1067 mm x 30,5 m, 2-pack
Q8751A HP Universeel Bond Paper, 914 mm x 175 m
Service en support
H4518E HP installatieservice met netwerkinstallatie voor midrange en high-end DesignJet
printers
U1XV4E HP preventieve onderhoudsservice voor DesignJet printers
U7SX8E HP 2 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor
DesignJet T7200
U5AG3E HP 3 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor
DesignJet T7200
U5AG4E HP 5 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor
DesignJet T7200
U5AG5PE HP 1 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag met behoud van
defecte media voor DesignJet T7200
U5AG6PE HP 2 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag met behoud van
defecte media voor DesignJet T7200
HP DesignJet Support Services bieden oplossingen voor bedrijfskritische omgevingen –
installatie, uitgebreide ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor
meer informatie op hp.com/go/designjetsupport.

___
Gebruik originele HP inkt en printkoppen voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare
prestaties met minder downtime. Deze kritische componenten van het printsysteem zijn samen
ontworpen en gemaakt om een precieze lijnaccuratesse te waarborgen, met diepzwart en echt
neutraal grijs. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/OriginalHPinks.

___
Bekijk het complete HP grootformaat printermediaportfolio op HPLFMedia.com.

Eco-voordelen
Papier besparen met automatische printinstellingen en nesten van afbeeldingen.
ENERGY STAR®-gekwalificeerd en EPEAT Bronze-geregistreerd1.
Gemakkelijke, kosteloze recycling van HP inktcartridges en printkoppen2.
FSC®-gecertificeerd papier, diverse recyclebare HP media met een retourprogramma.

1EPEAT-geregistreerd waarvan toepassing en/of ondersteund. Zie http://www.epeat.net voor
registratiestatus per land.
2 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk op http://www.hp.com/recycle voor meer
informatie. BMG-handelsmerklicentiecode FSC®-C115319, zie http://www.fsc.org. HP
handelsmerklicentiecode FSC®-C017543, zie http://www.fsc.org. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten
zijn in alle regio's beschikbaar. Kijk voor informatie over HP grootformaat printermedia op
http://www.globalBMG.com/hp

___
Recycle uw grootformaat printerhardware en printersupplies. Kijk voor
informatie op onze website
hp.com/ecosolutions

1 Mechanische printtijd
2 ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve
luchtvochtigheid, op A0/E HP Matte film in Presentatie of Standaard modus met originele HP inkt
3 Gemeten op HP matte film
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