
Řada e-multifunkčních tiskáren HP
Designjet T2500
Webová e-multifunkční tiskárna s tiskem, skenováním a kopírováním ve formátu A0-size.

1 Vyžaduje účet HP Designjet ePrint & Share, internetové připojení k tiskárně a připojené zařízení s přístupem k internetu. Při
používání mobilní aplikace HP Designjet ePrint & Share je vyžadováno zařízení kompatibilní se systémem Apple® iOS nebo
Android™ a připojení k internetu. Mohou být uplatňovány poplatky za data nebo připojení. Doba tisku se může lišit. 2 GB
dočasného úložného místa na jeden účet. Další informace najdete na stránce hp.com/go/eprintandshare
2 Skenování souborů PDF je k dispozici pouze u e-multifunkční tiskárny HP Designjet T2500 PostScript.

1. Máte-li nainstalovanou aplikaci Aurasma, přejděte na kanál HP Designjet na adrese http://auras.ma/s/ke25m
2. Nemáte-li nainstalovanou aplikaci Aurasma, stáhněte si ji zde:
a. Obchod Play – http://auras.ma/s/android
b. Apple Store – http://auras.ma/s/ios
Po dokončení přejděte na kanál HP Designjet na adrese http://auras.ma/s/ke25m
3. Otevřete aplikaci a označte obrázek pro zobrazení videa HP Designjet

Vyzkoušejte inovativní uživatelskémožnosti.
● S integrovaným výstupním stohovacím zásobníkem budou vaše výtisky rovnoměrně a

přehledně uspořádány.

● Získejte plnou kontrolu nad tiskem: můžete sledovat role médií, prohlížet stav tiskárny
na dotykové obrazovce a sledovat jednotlivé úlohy v průběhu tisku.

● S funkcí vkládání rolí z přední strany a automatickým vyrovnáváním role můžete snadno
vkládat papíry ze dvou rolí, a to i když sedíte.

● Ušetřete místo s kompaktní tiskárnou s integrovanou podporou velikosti tisku 914 mm
(36") A0, která umí tisknout, skenovat a kopírovat.

Tiskněte, skenujte a kopírujte s jediným zařízením.
● Zrychlete své pracovní procesy – snadno skenujte a e-mailem odesílejte náčrtky a ručně

upravené výkresy přímo vašim partnerům.

● Okamžitě sdílejte a spravujte obsah – skenujte do síťové složky, na FTP, na jednotku USB
nebo přímo do cloudu.

● Zvýšení doby provozuschopnosti: tiskněte několik úloh na různé typy médií a v různých
velikostech díky dvojici rolí a inteligentnímu přepínání rolí.

● Vytvářejte výtisky formátu A1 za 21 sekund. Originální inkousty HP tisknou tmavší
odstíny černé a skutečně přirozené odstíny šedé.

Tiskněte prakticky odkudkoli1.
● Ze smartphonu nebo tabletu Apple® nebo Android™ můžete tisknout téměř odkudkoli1.

● Přístup k projektům a jejich tisk z cloudu, když jste mimo kancelář, s využitím služby HP
Designjet ePrint & Share1.

● Při tisku a skenování pomocí účtu HP Designjet ePrint & Share1 se kopie vaší práce
automaticky ukládají do cloudu.

● Na e-multifunkční tiskárně T25001 můžete tisknout a skenovat2 bez ovladačů z USB
flash jednotky nebo můžete přímo tisknout e-mailové projekty.



Řada e-multifunkčních tiskáren HP Designjet T2500
Technická specifikace
Tisk
Kresby Stránka za 21 s, 120 výtisků A1 za hodinu, 60 výtisků A0 za hodinu
Rozlišení tisku Optimalizované rozlišení až 2400 x 1 200 dpi
Okraje (horní x dolní x levý x pravý) Role: Bezokrajový tisk na roli fotografického papíru 5 x 5 x 5 x 5 mm

List: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Technologie Termální inkoustový tisk HP
Typy inkoustu Na bázi barviva (C, G, M, pK, Y); na bázi pigmentu (mK)
Barvy inkoustu 6 (azurová, purpurová, žlutá, šedá, matně černá, fotografická černá)
Inkoustová kapka 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Objem dodávané tiskové kazety Inkoustová kazeta HP 727: matně černá (300 ml); azurová, purpurová, šedá,

matně černá, fotografická černá, žlutá (130 ml); matně černá (69 ml); azurová,
purpurová, žlutá, šedá, fotografická černá (40 ml)

Trysky tiskové hlavy 9632
Tiskové hlavy 1 (azurová, purpurová, žlutá, šedá, matně černá, fotografická černá)
Rychlost tisku 120 výtisků A1 za hodinu, 60 výtisků A0 za hodinu
Přesnost řádků +/- 0.1%
Minimální šířka řádku 0,02 mm (specifikace HP-GL/2)
Garantovaná minimální šířka čáry 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximální délka tisku 91 m (v závislosti na aplikaci)
Maximální hmotnost tisku 11,9 kg
Maximální hustota optického zařízení Min. 6 l* / 2,15 D (s médii HP Premium Instant Dry Photo Gloss a originálními

inkousty HP)

Média
Manipulace Vstup: dva systémy automatického předního podávání z role; inteligentní

přepínání rolí; podávání listů; Výstup: integrovaný výstupní stohovací zásobník
(od A4/A po A0/E, s kapacitou až 50 A1/D); koš na média; automatická řezačka;
Skener: přímá dráha papírových a kartonových originálů ve skeneru

Typy Kancelářský a křídový papír (kancelářský, křídový, křídový s vysokou gramáží,
křídový matný se super vysokou gramáží, barevný), technický papír (přírodní
pauzovací, bankovní průsvitný, pergamen), fólie (čirá, matná, polyesterová),
fotografický papír (saténový, lesklý, pololesklý, matný, vysoce lesklý), průhledný,
samolepící (oboustranná viditelnost, pro vnitřní použití, polypropylen, vinyl)

Hmotnost 60 až 328 g/m²
Velikost 210 x 279 až 914 x 1 219 mm
Tloušťka Až 19,7 µm

Paměť
Standardní 128 GB (virtuální)
Pevný disk Standardní, 320 GB

Možnosti připojení
Rozhraní (standardní) Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Tiskové jazyky (standardní) CR358A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; CR359A:

Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 úroveň rozšíření 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,
JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;

Ovladače v dodávce CR358A: Ovladače HP-GL/2, HP-RTL pro systém Windows; Ovladač HP PCL 3 GUI
pro systém Mac OS X; CR359A: Ovladače HP-GL/2, HP-RTL pro systém Windows;
Ovladače PostScript pro systémy Windows, Linux a Mac;

Parametry prostředí
Provozní teplota 5 až 40 ºC
Teplota skladování –25 až 55 ºC
Provozní vlhkost Relativní vlhkost 20 až 80 %
Vlhkost skladování 0 až 95 % RH

Zvukové
Akustický tlak 47 dB(A)
Akustický výkon 6,5 B(A)

Co je obsaženo v krabici
CR358A E-multifunkční tiskárna HP Designjet T2500; tisková hlava; úvodní inkoustové

kazety; stohovací zásobník; stojan tiskárny a koš na média; vřetena; stručná
referenční příručka; instalační leták; instalační software; napájecí kabel

CR359A E-multifunkční tiskárna HP Designjet T2500; tisková hlava; úvodní inkoustové
kazety; stohovací zásobník; stojan tiskárny a koš na média; vřetena; stručná
referenční příručka; instalační leták; instalační software; napájecí kabel

Rozměry (š x h x v)
Tiskárna 1 399 x 916 x 1 110 mm
Včetně balení 1 502 x 759 x 825 mm

Hmotnost
Tiskárna 112 kg
Včetně balení 137,5 kg

Spotřeba energie
Maximální < 260 W (max.); < 120 W (tisk); < 4 W / < 7 W s integrovaným prostředím Digital

Front End (režim spánku); 0,1 W (automatické vypnutí); 0 W (při vypnutí
hardwarovým vypínačem)

Požadavky na napájení Vstupní napětí (automatické přepínání rozsahu): 100 až 240 V AC (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 2 A

Certifikace
Bezpečnost EU (kompatibilní s normami LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)
Elektromagnetické Soulad s požadavky třídy A: EU (směrnice EMC)
Ekologické informace ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; FEMP
ENERGY STAR ano

Záruka
Omezená dvouletá záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se liší
v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.

Informace o objednávce

Produkt
CR358A E-multifunkční tiskárna HP Designjet T2500 914 mm

CR359A E-multifunkční tiskárna HP Designjet T2500 914 mm PostScript

Příslušenství
C0E65A 61cm (36") vřeteno HP Designjet T9x0/Tx500

CN538A 7,62cm (3") základní adaptér HP Designjet

Tiskové jednotky
B3P06A Tisková hlava HP 727 Designjet

B3P13A Azurová inkoustová kazeta Designjet HP 727, 40 ml

B3P14A Purpurová inkoustová kazeta Designjet HP 727, 40 ml

B3P15A Žlutá inkoustová kazeta Designjet HP 727, 40 ml

B3P17A Černá fotografická inkoustová kazeta Designjet HP 727, 40 ml

B3P18A Šedá inkoustová kazeta Designjet HP 727, 40 ml

B3P19A Azurová inkoustová kazeta Designjet HP 727, 130 ml

B3P20A Purpurová inkoustová kazeta Designjet HP 727, 130 ml

B3P21A Žlutá inkoustová kazeta Designjet HP 727, 130 ml

B3P22A Černá matná inkoustová kazeta Designjet HP 727, 130 ml

B3P23A Černá fotografická inkoustová kazeta Designjet HP 727, 130 ml

B3P24A Šedá inkoustová kazeta Designjet HP 727, 130 ml

C1Q11A Černá matná inkoustová kazeta Designjet HP 727, 69 ml

C1Q12A Černá matná inkoustová kazeta Designjet HP 727, 300 ml

Servis a podpora
U0MD9E – 3 roky hardwarové podpory HP pro e-multifunkční tiskárny Designjet T2500 36" v následující pracovní den
U0ME3E – 3 roky hardwarové podpory HP 9x5 pro e-multifunkční tiskárny Designjet T2500 36" s reakcí do 4 hodin
U0ME1E – 4 roky hardwarové podpory HP pro e-multifunkční tiskárny Designjet T2500 36" v následující pracovní den
U0ME2E – 5 let hardwarové podpory HP pro e-multifunkční tiskárny Designjet T2500 36" v následující pracovní den
U0ME9PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP pro e-multifunkční tiskárny Designjet T2500 36" v následující pracovní
den
U0MF2PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP 9x5 pro e-multifunkční tiskárny Designjet T2500 36" s reakcí do 4
hodin
U0MF1PE – 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP pro e-multifunkční tiskárny Designjet T2500 36" v následující pracovní
den.

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit
tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání prostřednictvím
dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním potřebám.

Další informace najdete na webu http://www.hp.com/go/DesignjetT2500

Více informací o podkladových materiálech a velikostech velkoformátových médií HP naleznete na stránce http://www.hp.com/go/designjet/supplies

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto
dokumentu.
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