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HP DesignJet T2530multifunctieprinterserie

Afdrukken/scannen/kopiëren/delen—Maximaliseer de productiviteit
van de werkgroep en de beveiliging van het bedrijf
36-inch geïntegreerde MFP met twee rollen en zes inkten voor professionele
CAD- en GIS-toepassingen

PROFESSIONEEL—Uw werk snel in
hoge kwaliteit
• Presenteer uw werk in accurate,
gedetailleerde kleur-rendering met
6 originele HP-inkten waaronder grijs
en fotozwart

PRODUCTIEF—Werkgroepen besparen
tijd door efficiënt te werken
• Handige toegang tot één
bedieningspaneel voor afdrukken/
scannen/kopiëren waardoor iedereen
het gemakkelijk zelf kan doen

• Laat uw architectuur-afdrukken indruk
maken met professionele graphics
met hoge resolutie—kies voor Adobe
PostScript®

• Houd werkgroepen taakgericht—de
ingebouwde uitvoerlade voor 50 vellen
levert vlakke gesorteerde afdrukken

• Produceer eenvoudig professionele
CAD- en GIS-tekeningen met consistente
kleuraccuratesse en scherpe lijnen tot
2400 dpi
• Produceer snel resultaten van hoge
kwaliteit—afdrukken op A1/D-formaat in
21 seconden (120 A1/D pagina´s per uur)

• Twee rollen bieden flexibiliteit—
eenvoudige toevoer aan de voorzijde;
twee mediasoorten/-formaten, slimme
omschakeling
• Druk direct af van uw Apple® of
AndroidTM1 smartphone/tablet, waar
u ook bent, met HP Mobile Printing2

BEHEERSBAAR—Veilig en eenvoudig
te beheren voor IT
• Van upgrades tot netwerkintegratie, dit
multifunctionele apparaat vereist minder
beheerinspanningen3
• Neem controle—stel toegangsregels
voor het voorpaneel in, houd mediarollen
en printerstatus bij en volg afdruktaken
• Bescherm uw gegevens met IPSec,
NTLMv2, SNMPv3, 802.1X, PIN-afdrukken
en meer beveiligingsopties4
• Druk af zonder tussenkomst met twee
rollen van 91,4 m, compatibel met
uw manier van werken

Raadpleeg voor meer informatie
hp.com/go/DesignJetT2530
De HP Print Service Plugin-app is beschikbaar voor mobiele AndroidTM-apparaten met Android™ v.4.4 of later. De app is gratis beschikbaar op Google Play.
Voor lokaal afdrukken moeten het mobiele apparaat en de printer zich op hetzelfde netwerk bevinden (meestal Wi-Fi-toegangspunt om draadloze naar bekabelde verbindingen te overbruggen) of een directe draadloze verbinding hebben.
Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt. Draadloze werking is alleen compatibel met werking op 2,4 GHz. Voor afdrukken op afstand is een internetverbinding vereist met een op internet
aangesloten printer van HP. Het gebruik van draadloos breedband vereist een afzonderlijk aangekocht servicecontract voor mobiele apparaten. Doe bij de serviceprovider navraag over de dekking en beschikbaarheid in uw gebied. Raadpleeg
hp.com/go/DesignJetmobility voor meer informatie.
Eén geïntegreerd multifunctioneel apparaat voor afdrukken/scannen/kopiëren in plaats van afzonderlijke print-, scan- en kopieerapparaten.
Tot de optionele beveiligingsoplossingen behoren Secure Disk Erase (beschikbaar voor alle modellen) en Encrypted HD (alleen voor sommige modellen).
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Technische specificaties

Bestelgegevens

Afdrukken

Product

Media

Scannen

Kopiëren

Toepassingen
Geheugen
Connectiviteit9

Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Inhoud van de doos
Omgevingswaarden

Akoestisch
Elektriciteitsverbruik

Certificering

Garantie

Lijntekeningen5
Afdrukresolutie
Marges (boven x onder x
links x rechts)
Technologie
Inkttypen
Inktdruppel
Printkoppen
Lijnnauwkeurigheid
Minimale lijnbreedte
Gegarandeerde
minimale lijnbreedte
Verwerking

21 sec/pagina op A1/D, 120 A1/D-afdrukken per uur
Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi
Rol: 3 x 3 x 3 x 3 mm
Vel: 3 x 22 x 3 x 3 mm
HP Thermal Inkjet
Op basis van kleurstof (C, G, M, pK, Y); op basis van pigment (mK)
6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
1 (C, G, M, mK, pK, Y)
+/- 0.1%6
0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))7

L2Y25A
L2Y26A
Accessoires
CN538A
L4R66A
Originele HP-printkoppen B3P06A
Originele HP inktcartridges B3P19A
B3P20A
B3P21A
B3P22A
B3P23A
B3P24A
C1Q12A
F9J76A
F9J77A
F9J78A
F9J79A
F9J80A
Originele afdrukmaterialen C6810A
van HP voor grootformaat

HP DesignJet T2530 36 in-multifunctieprinter
HP DesignJet T2530 36 in PostScript-multifunctieprinter
HP DesignJet 3-inch Core-adapter
HP DesignJet 36-inch as
HP 727 DesignJet-printkop
HP 727 130 ml DesignJet-inktcartridge, cyaan
HP 727 130 ml DesignJet-inktcartridge, magenta
HP 727 130 ml DesignJet-inktcartridge, geel
HP 727 130 ml DesignJet-inktcartridge, matzwart
HP 727 130 ml DesignJet-inktpatroon, fotozwart
HP 727 130 ml DesignJet-inktcartridge, grijs
HP 727 300 ml DesignJet-inktcartridge, matzwart
HP 727 300 ml DesignJet-inktcartridge, cyaan
HP 727 300 ml DesignJet-inktcartridge, magenta
HP 727 300 ml DesignJet-inktcartridge, geel
HP 727 300 ml DesignJet-inktpatroon, fotozwart
HP 727 300 ml DesignJet-inktcartridge, grijs
HP Inkjet-papier, helderwit (FSC®-gecertificeerd)11 12
914 mm x 91,4 m
Q1397A HP Universal Bond-papier (FSC®-gecertificeerd)11 12
914 mm x 45,7 m
Q1413B HP-papier met coating, extra zwaar (FSC®-gecertificeerd)11 12
914 mm x 30,5 m
Q1421B HP Premium-fotopapier, satijn (FSC®-gecertificeerd)11 13
914 mm x 30,5 m
Diensten en ondersteuning H4518E Installatiedienst van HP met netwerkinstelling
U1XV4E Preventieve onderhoudsservice
U8PN1E HP 3 jaar NBD*-ondersteuning ter plaatse met DMR**
U8UB2E HP 4 jaar NBD*-ondersteuning ter plaatse met DMR**
U8PN2E HP 5 jaar NBD*-ondersteuning ter plaatse met DMR**
U8PN3PE HP 1 jaar NBD*-ondersteuning ter plaatse na afloop garantie
met DMR**
U8TZ9PE HP 2 jaar NBD*-ondersteuning ter plaatse na afloop garantie
met DMR**

Invoer: twee automatische roltoevoermechanismen aan
de voorzijde, automatische rolselectie, losse vellentoevoer
Uitvoer: geïntegreerd uitvoerstapelaarplateau (van A4/A tot
AO/E, met een capaciteit van maximaal 50 pagina's van A1/Dformaat), mediamand, automatische papiersnijder Scanner:
Rechtdoor-scanpapierpad voor originelen op losse vellen
en karton
Grootte
Rollen: 279 tot 914 mm
Vellen 210 x 279 tot 914 x 1219 mm
Standaard vellen: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E)
Dikte
Maximaal 0,5 mm
Scansnelheid
Kleur: maximaal 6,35 cm/sec
Grijstinten: maximaal 19,05 cm/sec
Scan-/kopieerresolutie Maximaal 600 dpi
Maximale scan
Grootte: 914 x 8000 cm (JPEG)
914 x 5000 cm (PDF)
610 x 15,000 cm (TIFF)
Dikte
Tot 0.8 mm
Verkleining/vergroting
25 tot 400%
Maximum aantal kopieën Tot 99 kopieën
Kopieerinstellingen
Kopieerkwaliteit, kleurenkopie, rol, inhoudstype, origineel
papiertype, verwijdering van achtergrond, contrast,
rechttrekken, ondersteuning voor blauwdrukken
Lijntekeningen, renderings, presentaties, kaarten, orthofoto´s
128 GB (bestandsverwerking),8 500 GB harde schijf
Interfaces (standaard)
Gigabit Ethernet (1000 Base-T)
Afdruktalen (standaard) Standaard multifunctieprinter: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,
CALS G4, HP-PCL3GUI, URF
PostScript®-multifunctieprinter: Adobe PostScript 3, Adobe PDF
1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4,
HP-PCL3GUI, URF
Afdrukpaden
Direct afdrukken vanaf USB-station, afdrukken vanaf e-mail,
HP-stuurprogramma voor Windows, HP-stuurprogramma
voor Mac OS X, HP Print Service voor Android, Apple AirPrintstuurprogramma
Stuurprogramma's
HP-GL/2, HP-PCL3GUI-stuurprogramma´s voor Windows en
(inbegrepen)
Mac OS X; PostScript-stuurprogramma´s voor Windows, Linux,
en Mac OS X10
Printer
1399 x 916 x 1110 mm
Verzending
1500 x 781 x 815 mm
Printer
112 kg
Verzending
145 kg
HP DesignJet T2530 multifunctieprinter, printkop, instap-inktpatronen, stapelaarplateau,
printermeubel en mediabak, assen, referentiehandleiding, installatieposter,
opstartsoftware, elektriciteitssnoer
Werkzaamheidstemperatuur: 5 tot 40°C
Opslagtemperatuur
-25 tot 55oC
Bedrijfsluchtvochtigheid 20 tot 80% RH
Geluidsdruk
47 dB(A) (afdrukken), 39 dB(A) (gereed), <16 dB(A) (slaapstand)
Geluidsvermogen
6,5 B(A) (afdrukken), 5,8 B(A) (gereed), 1,9 B(A) (slaapstand)
120 watt (afdrukken/scannen); 1,3 watt slaapstand (5 watt met geïntegreerde
Digital Front End)
Invoervoltage (zelfinstellend) 100 tot 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz),
invoerstroom max. 2 A
Veiligheid
VS en Canada (CSA-gecertificeerd); EU (voldoet aan LVD- en
EN 60950-1-normen); Rusland (GOST); Singapore (PSB);
China (CCC); Argentinië (IRAM); Mexico (NYCE); Korea (KATS)
Voldoet aan de normen van de A-klasse, daarbij inbegrepen:
Elektromagnetisch
VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijnen), Australië
(ACMA), Nieuw-Zeeland (RSM), China (CCC), Japan (VCCI).
Gecertificeerd als product van de A-klasse: Korea (KCC)
Milieu
Voldoet aan ENERGY STAR, WEEE, RoHS (EU, China), REACH,
EPEAT Bronze
Beperkte garantie van twee jaar. Garantie- en ondersteuningsopties variëren per
product, land en lokale juridische vereisten

Mechanische afdruktijd. Afgedrukt in Snelle modus met gebruik van helder wit HP Inkjet-papier (bond)
en originele HP-inkten.
+/- 0,1% van de opgegeven vectorlengte of +/- 0,2 mm (de grootste waarde geldt) bij 23°C, 50-60%
relatieve vochtigheid, op A0/E-HP Matte film in de modus Best of Normaal met originele HP-inkten.
7
Gemeten op HP Matte Film.
8
Gebaseerd op 1,5 GB RAM.
9
Bevat een geïntegreerde Jetdirect-afdrukserver.
10
Alleen bij PostScript® -printers inbegrepen.
11
Voor de BMG-handelsmerklicentiecode FSC®-C115319, raadpleeg fsc.org. HP handelsmerklicentiecode
FSC®-C017543, raadpleeg fsc.org. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn beschikbaar in alle
regio's. U kunt meer informatie over het gehele assortiment van afdrukmaterialen voor grote formaten
van HP vinden op HPLFMedia.com.
5

6

* Next Business Day (volgende werkdag).
** Deze dienst biedt de optie voor behoud van defecte media, zodat vertrouwelijke gegevens
veilig blijven. Om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften mag u de defecte harde
schijf of het geheugencomponent voor gegevensbehoud houden wanneer u een nieuwe
vervangende schijf of vervangend geheugen krijgt.
HP DesignJet-ondersteuningsdiensten bieden oplossingen voor zakelijke, kritieke
omgevingen: installatie, uitgebreide ondersteuning en onderhoud en een grote verscheidenheid
aan diensten. Raadpleeg voor meer informatie hp.com/go/DesignJetsupport.
Gebruik originele HP-inkten en printkoppen van HP om voortdurend zeker te zijn van
betrouwbare prestaties van hoge kwaliteit, zodat u minder downtime hebt. Deze belangrijke
onderdelen zijn tezamen ontworpen en ontwikkeld als een geoptimaliseerd afdruksysteem dat
zeer accuraat lijnen plaatst alsook donker zwart en neutrale grijstinten.6. Raadpleeg voor meer
informatie hp.com/go/OriginalHPinks.
Meer informatie over het gehele assortiment van afdrukmaterialen voor grote formaten van
HP vindt u op HPLFMedia.com.

Eco-hoogtepunten
• ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT Bronze-geregistreerd14
• Gratis en gemakkelijke recycling van HP inktcartridges en printkoppen15
• FSC®-gecertificeerde papieren11 en een scala aan recyclebare HP-media
met een terugnameprogramma15
Hergebruik hardware en toebehoren voor het afdrukken van grote formaten.
Uitleg is beschikbaar op onze website
hp.com/ecosolutions

Kan via algemeen beschikbare recyclingprogramma's worden hergebruikt.
In Noord-Amerika en Azië (Japan daarbij inbegrepen) herbruikbaar in inzamelsystemen die gemengd
papier kunnen accepteren (wellicht niet herbruikbaar in uw gebied); in Europe herbruikbaar in
inzamelsystemen die vloeistofverpakking accepteren.
14
Geregistreerd voor EPEAT indien van toepassing en/of ondersteund. Zie voor registratiestatus per
land epeat.net.
15
De beschikbaarheid van het programma kan verschillen. Zie hp.com/recycle voor informatie. Een groot
aantal herbruikbare afdrukmaterialen van HP kunnen via algemeen beschikbare recyclingprogramma's
worden hergebruikt. U kunt meer informatie over het gehele assortiment van afdrukmaterialen voor
grote formaten van HP vinden op HPLFMedia.com
12
12

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten
en diensten van HP worden vermeld in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd. Niets uit deze informatie dient te worden
opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor fouten van technische of redactionele aard of ontbrekende informatie in deze handleiding.
ENERGY STAR en het ENERGY STAR-handelsmerk zijn gedeponeerde merken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. Adobe, PostScript en Adobe PostScript
3 zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Windows is een in de VS gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken
van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
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