
WYGODA – szybkie, sprawne i intuicyjne
drukowanie/skanowanie/kopiowanie
Szybko drukuj dokumenty – wydruki w rozmiarze A1
nawet w 26 sekund.

To najbardziej kompaktowe, wielkoformatowe
urządzenie wielofunkcyjne, zapewniające łatwą
instalację w biurze oraz na budowie.

Z łatwością drukuj zestawy projektów oraz dokumenty
w formacie PDF za pomocą oprogramowania HP Click.

ZAUFANIE – sprawdzona jakość i niezawodność
HP DesignJet
Uzyskaj jakość rozwiązania HP DesignJet również w
przypadku małych wydruków – drukuj o połowę
mniejsze dokumenty za pomocą podajnika na 50
arkuszy A4/A3.

Inteligentna technologia skanowania chroni oryginały
przed uszkodzeniami podczas skanowania i pozwala na
uzyskanie precyzyjnych kolorów.

Wzmocniona konstrukcja i wytrzymałe nogi pozwalają
na łatwy transport i korzystanie z urządzenia na
budowie.

KOMUNIKACJA – natychmiast dziel się wynikami
spotkania
Korzystaj z wbudowanego skanera do natychmiastowego
kopiowania i przesyłania szkiców oraz rysunków
opatrzonych ręcznymi adnotacjami do swoich
współpracowników i partnerów.

Z łatwością łącz swój komputer, smartfon lub tablet z
drukarką za pomocą Wi-Fi Direct.

Natychmiast udostępniaj swoje rysunki – skanuj / załączaj
je do wiadomości e-mail z poziomu panelu, korzystaj z
aplikacji HP Smart , aby przesyłać e-mailem lub do
chmury.

HP Sales Central
24-calowa drukarka wielofunkcyjna HP DesignJet T830
(F9A28D)
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Przegląd
Natychmiast przesyłaj partnerom aktualizacje dotyczące
wyników projektu za pomocą najbardziej kompaktowego
urządzenia wielofunkcyjnego.  Intuicyjne i wygodne
drukowanie/skanowanie/kopiowanie oraz jakość druku
rozwiązania HP DesignJet pomagają skutecznie się
komunikować i przekazywać projekt.

Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami
wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP.
Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do
blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe
aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać
skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej
działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia
korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie
napełnionych wkładów. Więcej informacji:
http://www.hp.com/learn/ds
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Dane techniczne

Funkcje
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Rozmiar modelu
610 mm

„Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)
81 wydruków A1 na godzinę[1]

Prędkość druku
26 s/str. w formacie A1, 81 wydruków A1 na godzinę[1]
([1] Czas druku mechanicznego.)
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Technologia druku
Termiczna drukarka atramentowa HP

Dołączone sterowniki do drukarki
Sterowniki HP-GL/2, HP-RTL do systemu Windows; Sterownik rastrowy dla macOS i Windows

Jakość druku w kolorze (najwyższa)
Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi

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

Liczba wkładów drukujących
4 (C, M, Y, mK)

Typy atramentów
barwnikowe (błękitny, purpurowy, żółty); pigmentowe (czarny matowy)

Dokładność linii
±0,1%[2]

Maksymalna gęstość optyczna (w czerni)
8 l* min / 2,10 D[3]

Funkcja HP ePrint
Tak

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

Łączność, opcjonalnie
Przejściówka HP z USB 3.0 na Gigabit LAN

Dostosowany do pracy w sieci
Standardowo

Pamięć
1 GB

Maksymalna wielkość pamięci
1 GB

Wewnętrzna pamięć masowa
Brak

Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów
Podajnik arkuszy, rolka podająca, podajnik, pojemnik na nośniki i automatyczna gilotyna pozioma

Standardowe rozmiary nośników (rozmiary rolek — system metryczny)
od 279 do 610 mm

Rozmiary nośników, do dostosowania
Podajnik: od 210 × 279 do 330 × 482 mm; Podawanie ręczne: od 330 × 482 do 610 × 1897 mm

Nośniki
Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły,
śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa),
papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny
(samoprzylepny, polipropylen)



Gramatura nośników, zalecana
Od 60 do 280 g/m² (rolka/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m² (podajnik wejściowy)

Średnica zewnętrzna roli
100 mm

Grubość nośnika
Do 11,8 mila

Typ skanera
Podawanie arkuszy, czujnik CIS (Contact Image Sensor), czujnik wykrywania zacięć nośnika, metoda
skanowania z podawaniem z przodu

Rozdzielczość skanowania, optyczna
Do 600 dpi

Zwiększona rozdzielczość skanowania
600 dpi

Kodowanie koloru
24-bity/8-bitów

Format skanowania, maksymalny
610 mm × 2,77 m

Szybkość skanowania liniowego
Do 3,81 cm/s (w kolorze, 200 dpi); Maks. do 11,43 cm/s (w skali szarości, 200 dpi)

Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)
Do 600 × 600 dpi

Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień
od 50 do 400%

Kopie, maks.
Do 99 kopii

Ustawienia kopiarki
Typ treści; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Usuwanie hałasu tła; Usuwanie koloru tła; Odwracanie projektu Blue
print; Nośnik prześwitujący; Kolor; Skanowanie pełnej szerokości (24 cale); Automatyczne prostowanie;
Zmiana rozmiaru; Kopiowanie marginesów; Jakoś

Zasilanie
Napięcie wejściowe (automatyczne rozpoznawanie): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A maks.

Zużycie energii
35 W (drukowanie), 3,5 W (tryb uśpienia), 0,2 W (tryb oczekiwania)

Certyfikat Energy Star
Tak

Zakres temperatur podczas eksploatacji
od 5 do 40ºC

Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)
1098 × 605 × 1155 mm

Waga
46,7 kg

Numer UPC
194850951664

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)
1310 × 570 × 645 mm

Waga w opakowaniu (brutto)
65,7 kg

Zawartość opakowania
Urządzenie wielofunkcyjne HP DesignJet T830 24 cale, głowica drukująca, wkłady atramentowe, podstawa
drukarki, wrzeciono, skrócona instrukcja obsługi, plakat konfiguracyjny, oprogramowanie konfiguracyjne,
kabel zasilania, systemy zapobiegające powtórnemu podaniu

Dołączone oprogramowanie
HP Click, HP Smart App, HP Support Assistant, HP Print Preview dla Windows, HP DesignJet Utility dla macOS i



Windows

Gwarancja
Roczna gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz
lokalnych przepisów prawnych.

Przegląd

1 Czas druku mechanicznego w trybie szybkim z włączonym trybem Economode na papierze HP Bright White Inkjet (typu bond) przy użyciu oryginalnych
atramentów HP Bright Office.

2 T830 24-calowe oraz 36-calowe urządzenia wielofunkcyjne HP DesignJet to najbardziej kompaktowe wielkoformatowe urządzenia wykonujące
drukowanie/skanowanie/kopiowanie na podstawie specyfikacji wys. × szer. × dł. opublikowanych w maju 2017 roku.

5 Aplikacja mobilna HP Smart jest dostępna dla Apple® iPad, iPhone i iPod Touch z systemem iOS v7.0 lub w nowszych wersjach i dla urządzeń przenośnych z
systemem Android™ v4.4 lub w nowszych wersjach. Aplikacja mobilna HP Smart jest dostępna za darmo z Apple® App Store dla urządzeń Apple® i z Google
Play dla urządzeń przenośnych z systemem Android™.



Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne - wkłady atramentowe
Głowice drukujące/atramenty HP Graphic Arts

Aktywny HP 729 DesignJet Printhead Replacement Kit F9J81A

Aktywny Wkład z atramentem błękitnym HP DesignJet 728 o pojemności
130 ml

F9J67A

Aktywny Wkład z atramentem błękitnym HP DesignJet 728 o pojemności
300 ml

F9K17A

Aktywny Wkład z atramentem czarnym matowym HP DesignJet 728 130 ml 3WX25A

Aktywny Wkład z atramentem czarnym matowym HP DesignJet 728 o
pojemności 300 ml

F9J68A

Aktywny Wkład z atramentem purpurowym HP DesignJet 728 o pojemności
130 ml

F9J66A

Aktywny Wkład z atramentem purpurowym HP DesignJet 728 o pojemności
300 ml

F9K16A

Aktywny Wkład z atramentem żółtym DesignJet HP 728 o pojemności 300 ml F9K15A

Aktywny Wkład z atramentem żółtym HP DesignJet 728 o pojemności 130 ml F9J65A

© Copyright __rok__ HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP
udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje nie powinny
być rozumiane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy techniczne lub redakcyjne ani za ewentualne braki
w niniejszym opracowaniu.

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/F9J81A
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/F9J67A
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