Datablad

HP DesignJet T730 36-tums skrivare
914 mm robust och kompakt trådlös skrivare för CAD-tillämpningar och
generella tillämpningar

SMART – investera i en robust skrivare
Robust, kompakt och professionell – en skrivare
som passar din verksamhet och ger dig utrymme
för arbete.
Producerar utskrifter tre gånger snabbare än
tidigare HP-modeller – till exempel utskrifter i
A1-format som levereras på 25 sekunder.
Välj mellan 130/300 ml HP-bläckpatroner som
anpassas till utskriftsvolymen, stora behållare
kan reducera interventioner.

ENKEL – bekväm utskrift hjälper till att
minska tid och spill
Minska spillet med 50 % – skriv ut i halv skala
med automatisk arkmatare/fack; Minska
merarbetet och spillet som uppstår med breda
rullar.1
Det behövs inget LAN – flytta skrivaren när som
helst till valfri plats som Wi-Fi-signalen kan nå
via trådlös anslutning.2
Skriv ut projektuppsättningar och PDF-dokument
enkelt med utskriftprogramvaran HP Click.

MOBIL – skriv ut enkelt från smarttelefonen
eller plattan1
Skriv ut från mobila enheter med ett par enkla
klick via HP Mobile Printing2 – utför
omarbetningar snabbt.
Bifoga dokumenten till ett e-postmeddelande
och skicka direkt till skrivaren via ePrint.2
Använd HP Smart-appen4 för att få tillgång till
fler funktioner vid utskrift från mobila enheter.
Skrivaren upprättar ett eget Wi-Fi-nätverk för
enkel anslutning med Wi-Fi Direct.

Stativ med ny design reducerar C02e med upp till
130 ton/år utifrån sålda enheter. 3

Om du vill ha mer information, gå till http://www.hp.com/go/designjett730
Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som
inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett
återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: http://www.hp.com/learn/ds
1 Utskrifter på ark eliminerar extra arbete och pappersspill vid klippning med en prestanda som motsvarar valsbaserade skrivare på marknaden per september 2015, Exempel: Vid utskrift i 50 % skala (342 mm) på en

vanlig vals (914 mm) blir resultatet över 50 % pappersspill, utöver extra arbete med klippning.
2 Vid lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren tillhöra samma nätverk (ofta en trådlös åtkomstpunkt med förbindelse till kabelanslutna anslutningar) eller ha en trådlös direktanslutning. Trådlös prestanda
beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. För att
kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat abonnemang för mobila enheter. Fråga din tjänsteleverantör om täckning och tillgänglighet i ditt område. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Stativ med ny design med reducerad materialförbrukning och 28 % lägre vikt jämfört med tidigare stativmodeller som används i HP DesignJet T730 Printer. Baserat på beräkningar i enlighet med livscykelanalyser ISO
14040/14044 med ReCiPe (H) V. 1.1 (2016) på GaBi 8.5 (2018) -programvara och skalad för att återspegla förväntad årlig försäljning.
4 HP Smart-appen finns tillgänglig för Apple® iPad, iPhone och iPod Touch med iOS v12.0 eller senare och för mobila Android™-enheter med Android™ v7 (Nougat) eller senare. HP Smart-appen finns tillgänglig
kostnadsfritt från Apple® App Store för mobila Apple®-enheter och från Google Play för mobila Android™-enheter.
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Tekniska specifikationer

Beställningsinformation

Skriv ut

Produkt

Utskriftshastighet

25 sek/sida på A1, 82 A1-utskrifter/h1

F9A29D

Utskriftsupplösning

Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)

Tillbehör

Teknik

HP termisk bläckstråleskrivare

Marginaler

Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Ark: 5 x 5 x 5 x 5 mm

5EK00A
B3Q37A
G6H50B
N7P47AA

Bläcktyper

Färgbaserat (C, M, G); pigmentbaserat (mK)

HP original förbrukningsmaterial

Bläckdroppe

6 pl (C, M, G); 12,6 pl (mK)

Skrivhuvuden

1 (C, M, Y, mK)

3WX25A
F9J65A
F9J66A
F9J67A
F9J68A
F9J81A
F9K15A
F9K16A
F9K17A

Skrivhuvudenas munstycken 1376
Linjenoggrannhet

±0,1%2

Minsta linjebredd

0,02 mm (HP-GL/2-adresserbart)

Maximal optisk densitet

8 L* min/2,10 D3

Media

HP DesignJet T730 36-tums skrivare
HP HD Pro 2 42-tums skanner
HP DesignJet 36-tumsspindel
HP SD Pro 44-tumsskanner
HP USB 3.0 till Gigabit LAN-adapter
HP 728 130 ml mattsvart DesignJet-bläckpatron
HP 728 130 ml gul DesignJet-bläckpatron
HP 728 130 ml magenta DesignJet-bläckpatron
HP 728 130 ml cyan DesignJet-bläckpatron
HP 728 300 ml mattsvart DesignJet-bläckpatron
HP 729 DesignJet Printhead Replacement Kit
HP 728 300 ml gul DesignJet-bläckpatron
HP 728 300 ml magenta DesignJet-bläckpatron
HP 728 300 ml cyan DesignJet-bläckpatron

Använd HP original bläck och skrivarhuvuden samt HPs utskriftsmaterial för stora format för
konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda med färre driftstopp. Dessa kritiska komponenter är
utformade och tillverkade tillsammans som ett optimerat utskriftssystem, och HP original bläck har
utvecklats för att maximera livslängden hos HPs skrivhuvuden. Skydda investeringen i HP-skrivaren
genom att använda HP original bläck som ger komplett garantiskydd från HP. Mer information finns på
hp.com/go/OriginalHPinks.

Hantering

Arkmatning, rullmatning, inmatningsfack, mediefack, automatisk horisontell skärning

Rullstorlek

279 till 914 mm

Arkstorlek

Inmatningsfack: 210 x 279 till 330 x 482 mm
Manuell matning: 330 x 482 till 914 x 1 897 mm

Standardark

Inmatningsfack: A4, A3
Manuell matning
A2, A1, A0

Ytvikt

60 till 280 g/m² (rulle/manuell matning); 60 till 220 g/m² (inmatningsfack)

Tjocklek

Upp till 0,3 mm

UC744E HP installationsservice med nätverksinstallation
U1XV4E HP service med förebyggande underhåll
U8PH0E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730
U8TY6E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730
U8PH1E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730
U8PH2PE HP 1 års eftergaranti med hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730
U8TY7PE HP 2 års eftergaranti med hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730

Tillämpningar

Linjeritningar; Renderingar; Presentationer

HPs supporttjänster erbjuder installation utökad support (t.ex. 2, 3, 4 och 5 år). Se
http://www.hp.com/go/cpc för mer information

Minne

1 GB

Hårddisk

Ingen

Anslutning
Gränssnitt

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n

Native print languages

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Utskriftsmetoder

Wi-Fi Direct för att möjliggöra mobila utskrifter via HP ePrint, Apple AirPrint och HP Smart-appen för Android- och iOSenheter, skrivardrivrutiner för Windows och macOS, utskriftsstöd för Chrome OS och utskrift från USB-enhet

Drivrutiner

HP-GL/2, HP-RTL drivrutiner för Windows
Rasterdrivrutin för macOS och Windows

Service och support

ECO highlights
ENERGY STAR®-certifierad och EPEAT Silver-registrerad1
Kostnadsfri och smidig återvinning av HP-bläckpatroner3
FSC®-certifierade papper4 och ett sortiment av återvinningsbara HP-material med
insamlingsprogram5
Återvinn utskrivningsmaskinvara och kvalificerade utskriftsmaterial och utskrifter. Ta reda på hur på vår
webbplats: http://www.hp.com/ecosolutions
1

Yttermått (b x d x h)
Skrivare

1 403 x 605 x 1 155 mm

Frakt

1578 x 575 x 646 mm

Vikt

ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental
Protection Agency.
2
EPEAT-registrerad där detta är tillämpligt och/eller stöds. På http://www.epeat.net kan du se
registreringsstatusen för varje land.
3
Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
4
BMG-varumärkets licenskod är FSC®-C115319, se http://www.fsc.org. Varumärket HPs licenskod
FSC®-C017543 finns på http://www.fsc.org. Alla FSC®-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla
regioner.

Skrivare

43,7 kg

Frakt

65,7 kg

1 Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för

Medföljer

HP DesignJet T730 skrivare, skrivhuvud, bläckpatroner, skrivarstativ, spindel, snabbreferensguide, installationsanvisningar,
startprogramvara, strömkabel

bläckstråleskrivare (finpapper) och HPs originalbläck.
2 ±0,1% av den specificerade vektorlängden eller ±0,2 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C,
50–60 % relativ luftfuktighet, på A0-/E utskriftsmaterial i bästa läge eller normalläge med HP
Heavyweight bestruket, rullmatning och HP originalbläck.
3 Med HP Premium Dry Photo Gloss material med HP originalbläck.

HP programvara och lösningarHP Click, HP Smart-appen, HP Support Assistant, HP förhandsgranskning av utskrift för Windows, HP DesignJet Utility för
macOS och Windows
Miljökrav
Drifttemperatur

5 till 40 ºC

Luftfuktighet vid drift

20 till 80% RH

Förvaringstemperatur

-25 till 55 ºC

Akustik
Ljudtryck

48 dB(A) (vid drift), < 16 dB(A) (inaktiv)

Ljudstyrka

6,5 dB(A) (vid drift), < 3,4 dB(A) (inaktiv)

Strömförsörjning
Energiförbrukning

35 W (vänteläge), 3,5 W (viloläge), 0,2 W (vänteläge)

Krav

Inspänning (autoreglerande): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A max.

Certifiering
Säkerhet

USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (LVD, EN 60950-1 och EN 62368-1-kompatibel); Ryssland (EAC); Singapore (PSB);
Kina (CCC); Mexiko (NYCE); Argentina (IRAM); Indien (BIS)

Elektromagnetisk

Överensstämmer med kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC/R och TTE-direktiv),
Australien (ACMA), Nya Zealand (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI); Certifierad som klass A-produkt: Korea (KCC)

Miljö

ENERGY STAR, EPEAT Silver, CE-märkning (inklusive WEEE, RoHS, REACH). I enlighet med krav på materialbegränsning i
WW RoHS-direktivet i Kina, Korea, Indien, Vietnam, Turkiet, Serbien och Ukraina.

Garanti

Två års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
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