
HP Designjet T3500 Üretim eMFP

Piyasadaki en yüksek verime ve düşük maliyete sahip, gözetimsiz çalışan ve A0 boyutuna baskı
yapabilen en hızlı renkli MFP1.

1 20.000 € altındaki büyük biçimli renkli MFP'ler ile karşılaştırma. Ocak 2014 itibariyle üreticilerin bildirdiği en hızlı renkli baskı
hızlarına dayanır. Test yöntemleri değişmektedir.
2 Büyük formatlı düşük hacimli LED MFP'ler ile dakikada en fazla 7 A1 sayfaya kadar baskı hızı ile karşılaştırılmıştır.

1. Aurasma bilgisayarınızda yüklüyse lütfen adresindeki HP Designjet kanalını ziyaret edin: http://auras.ma/s/eZAx7
2. Aurasma bilgisayarınızda yüklü değilse lütfen şu adreslerden indirin:
a. Google Play - http://auras.ma/s/android
b. Apple Store - http://auras.ma/s/ios
Yükleme işlemi tamamlandığında, http://auras.ma/s/eZAx7 adresindeki HP Designjet kanalını ziyaret edin
3. Uygulamayı açın ve görüntüye dokunarak HP Designjet videosunu görüntüleyin

Tüm iş akışı gereksinimlerinizi karşılayan yüksek
verimli bir MFP.
● En hızlı siz olun; koyu siyahlar, nötr griler ve canlı renklerle 21 saniyede A1 boyutuna

sayfa yazdırın1.

● Ultra hızlı işleme ve sıfır ısınma süresi sayesinde ilk sayfanızı hemen yazdırın.

● Gelişmiş özellikler ve etkili iş akışı araçları ile hızlı bir şekilde kopyalayın ve tarayın; ön
ayarlar, toplu tarama, çok sayfalı PDF ve e-postaya tarama.

● Düzenli olun ve karmaşayı önleyin; tümleşik 100 sayfalık istifleyici, düzenli bir şekilde
harmanlanmış baskılar ve kopyalar sunar.

Müdahaleye gerek duymayan, düşükmaliyetli üretim
yazıcısı.
● Maliyetleri azaltın: Siyah beyaz çizimlerinizi, benzeri siyah-beyaz LED MFP'ler ile aynı

sayfa başına maliyetle yazdırın2.

● 200 m'ye (650 ft) kadar iki ağır rulo ve 1800 ml toplammürekkep kapasitesi sayesinde
başında durmadan çalıştırın.

● Yüksek hacimli yazdırma işleri için tasarlanmıştır; en zor işleri yerine getirmek için
sağlam tasarıma güvenin.

● Dahili profesyonel muhasebe özelliklerini kullanarak projeleri yönetin ve maliyetleri
etkin bir biçimde kontrol altına alın.

Zorlu BT talepleri ve en üst düzey güvenlik için
tasarlanmıştır.
● HP Designjet Evrensel Baskı Sürücüsü kullanarak aygıt yönetimi görevlerini ve

maliyetleri en aza indirin.

● HP Web Jetadmin sayesinde filonuzu kolayca yönetirken, zamandan tasarruf edin ve
maliyetlerinizi azaltın.

● Gizli işleri güvenli bir şekilde koruyun ve yönetin; yazıcıdaki belgeleri kişisel bir PIN alın.

● AES 256, Güvenli Disk Silme ve IPSec özellikli kendini şifreleyen sabit disk ile gizli
bilgilerinizi koruyun.



HP Designjet T3500 Üretim eMFP
Teknik özellikler
Baskı
Çizim 21 saniye/sayfa, Saatte120 A1 baskı, saatte 60 A0 baskı
Baskı çözünürlüğü 2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ) Rulo: 3 x 3 x 3 x 3 mm (fotoğraf kağıtlarına kenarlıksız baskı)

Yaprak: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Teknoloji HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep türleri Boya bazlı (C, G, M, pK, Y); pigment bazlı (mK)
Mürekkep damlası 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Yazıcı kafası 1 (mavi, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı)
Çizgi kesinlik yüzdesi Orijinal HP mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0 HP Mat Film

yazdırma malzemesinde 23ºC, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör
uzunluğunun +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm'si (hangisi daha büyükse)

Minimum çizgi genişliği 0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Ortam
Kullanma Giriş: iki adet otomatik önden yüklemeli rulo besleyici, akıllı rulo

değiştirme, her biri en fazla 200 m uzunluğunda ve 180 mm çapında
rulolar, yaprak beslemeli; Çıkış: tümleşik çıktı istifleme birimi (A4 - A0, en
fazla 100 A1 boyutuna kapasitesine sahip), ortam bölmesi, otomatik
kesici; Tarayıcı: yaprak ve karton orijinaller için düz kağıt tarama yolu

Türler Bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus
mat, renkli), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film
(pürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat,
çok parlak), arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümlü
yapışmalı, iç mekan kağıdı)

Boyut 210 - 914 mm genişliğinde sayfalar; 279 - 914 mm rulolar
A4; A3; A2; A1; A0

Ağırlık 60 - 328 g/m²
Kalınlık En fazla 19,7 mil (0,5 mm)
Tarama
Tarama hızı En fazla 6,35 cm/sn (renkli, 200 dpi); en fazla 19,05 cm/sn (gri tonlu, 200

dpi)
Çözünürlük 600 x 600 dpi
Azami tarama boyu 914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15000 mm (TIFF)
Maksimum tarama kalınlığı 0,8 mm
Kopyalama
Daraltma/genişletme %25-400
Azami kopya sayısı 99 kopyaya kadar
Fotokopi ayarları Kopya kalitesi; kopya rengi; rulo; kağıt çıkışı; içerik türü; orijinal kağıt türü;

arka plan temizleme; kontrast; çarpıklık düzeltme; ozalit desteği;
kopyalama kenar boşluğu yerleşimi; tam genişlikte; iş kuyruğu depolama
modu

Bellek
Standart Intel Core i5M-260 işlemci, 128 GB (sanal). 2,5 GB RAM'e göre
Sabit disk Standart, 500 GB (AES-256 şifreli, FIPS 140-2 Düzey 2 sertifikalı)
Bağlanabilirlik
Arabirimler (standart) Hi-Speed USB 2.0 sertifikalı ana bilgisayar konektörü; Gigabit Ethernet

(1000Base-T)
Yazdırma dilleri (standart) HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Baskı yolları HP Designjet SmartStream (isteğe bağlı), yazıcı sürücüsü, HP Gömülü Web

Sunucusu, doğrudan USB flash sürücüden yazdırma, e-postadan yazdırma
Yazdırma dilleri (isteğe bağlı) Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7
Dahil olan sürücüler Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; Mac OS X için HP PCL 3 GUI

sürücüsü; İsteğe bağlı PostScript/PDF Yükseltme Seti içeren PostScript
Windows ve Mac sürücüleri; HP-GL/2 için HP Designjet Evrensel Yazdırma
Sürücüsü ve PS için HP Designjet Evrensel Yazdırma Sürücüsü
(PostScript/PDF yükseltme seti ile) uyumlu

Çevre koşulları
Çalıştırma sıcaklığı 5 - 40°C
Depolama sıcaklığı -25 - 55°C
Çalıştırma nemi % 20 - 80 BN
Depolama nemi % 0 - 95 RH

Kutudakiler
B9E24A HP Designjet T3500 eMFP; yazıcı kafası; tanıtım amaçlı mürekkep

kartuşları; istifleme tepsisi; yazıcı sehpası ve ortam bölmesi; miller; 3 inç
mil adaptör takımı; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri; başlatma
yazılımı; güç kablosu

B9E24B HP Designjet T3500 eMFP; yazıcı kafası; tanıtım amaçlı mürekkep
kartuşları; istifleme tepsisi; yazıcı sehpası ve ortam bölmesi; miller; 3 inç
mil adaptör takımı; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri; başlatma
yazılımı; güç kablosu

Boyutları (e x d x y)
Yazıcı 1400 x 784 x 1109 mm
Ambalajlı 1502 x 780,5 x 804 mm
Ağırlık
Yazıcı 114 kg
Ambalajlı 141 kg
Güç
Güç tüketimi 120 vat'tan az (yazdırma); 2 vat'tan az / yerleşik Dijital Ön Uç ile 7 vat'tan

az (uyku); 0 vat (kapalı); A0 başına 12 Wh (baskı başına)
Güç gereksinimleri Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3

Hz), 2 A
Akustik
Ses basıncı 50 dB(A) etkin; 38 dB(A) beklemede
Ses gücü 6,8 B(A) etkin; 5,6 B(A) beklemede
Sertifika
Güvenlik AB (LVD ve EN 6090-1 Uyumlu); Rusya (GOST)
Elektromanyetik Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)
Çevre koruma ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; EPEAT Bronze
Garanti

B9E24A: 90 günlük sınırlı donanım garantisi. B9E24B: 2 yıllık sınırlı
Donanım garantisi. Garanti ülke yasalarına göre değişebilir. HP'nin
bölgenizde sunduğu ödüllü hizmet ve destek seçenekleri hakkında bilgi
edinmek için hp.com/support adresini ziyaret edin.

Sipariş bilgileri
Ürün
B9E24A HP Designjet T3500 914 mm Üretim eMFP'si

B9E24B HP Designjet T3500 914 mm Üretim eMFP'si - Uzatılmış garanti:

Aksesuarlar
C0C66A HP Designjet PostScript/PDF Yükseltme Takımı

E2P02A HP Designjet için HP SmartStream Preflight Manager

E2W16A HP Designjet T3500 Production eMFP için HP SmartStream Print Controller

G8B09A HP Designjet T3500 36 inç Makara Mili

Mürekkep sarf malzemeleri
B3P06A HP 727 Designjet Baskı Kafası

C1Q13A HP 764 300 ml Camgöbeği Mürekkep Kartuşu

C1Q14A HP 764 300 ml Macenta Mürekkep Kartuşu

C1Q15A HP 764 300 ml Sarı Mürekkep Kartuşu

C1Q16A HP 764 300-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu

C1Q17A HP 764 300 ml Fotoğraf Siyahı Mürekkep Kartuşu

C1Q18A HP 764 300 ml Gri Mürekkep Kartuşu

Servis ve destek
U1ZX9E - HP 3 Yıllık Sonraki İş Günü + Arızalı Ortamı Alıkoyma Designjet T3500-B Donanım Desteği
U1ZY0E - HP 5 Yıllık Sonraki İş Günü + Arızalı Ortamı Alıkoyma Designjet T3500-B Donanım Desteği
U1ZY1PE - HP 1 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü + Arızalı Ortamı Alıkoyma Designjet T3500-B Donanım
Desteği
U1ZY2PE - HP 2 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü + Arızalı Ortamı Alıkoyma Designjet T3500-B Donanım
Desteği

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve
görüntüleme ortamınızı zenginleştirmenize, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza
uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

Daha fazla bilgi için, lütfen http://www.hp.com/go/DesignjetT3500

Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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