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När kunder vill ha kvalitet, och de 
behöver det snabbt, är HP DesignJet 

Z6 PostScript®-serien nästan som 
en licens att trycka pengar.

Julie Belanger, Grundare och Vice President,  
The 111th Group

HP DesignJet T830 36-tums 
multifunktionsskrivare producerar snabbt 
utskrifter i storformat av hög kvalitet och 

erbjuder ett brett utbud av extra funktioner. 
Vi kan enkelt rulla runt den på kontoret och 

Android-appen gör det verkligen lätt att 
välja, redigera och skriva ut filer - från var 

som helst.

Neil Geraghty, Inspektör, Duke Construction

Verklig påverkan
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En av de största fördelarna med  
HP DesignJet Z-serien är dess  
inbyggda spektrofotometer,  

som övervakar färgexaktheten  
så att vi får konsistens. 

Mark Kadonoff, Ägare/VD, RPG Square
Foot Solutions 

Tack vare denna HP DesignJet-
skrivare så kan vi skriva ut fyra gånger 
så snabbt, uppnå en likvärdig eller till 

och med bättre kvalitet än tidigare, 
och till en lägre utskriftskostnad.

Oscar Farrell, Marknadsföringsansvarig,  
Grupo AP Photo

Tack vare dig så görs visioner till verklighet och märken kommer till liv 
runtom i världen. Du har hjälpt oss att bli ett av världens mest välkända 
namn inom utskrift. Och nu så ger vi dig möjligheten att gå ännu längre. 
Upptäck effekten av HP DesignJet storformatsskrivare.
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1970- och 80-talet
HPs pennplottrar för små- och 
storformat lägger ribban. Några 
år senare uppfinner HP termisk 

bläckstråleteknik som förvandlar 
hela upplevelsen av kontorsutskrift

1990-talet 
HP DesignJet-skrivare lanseras - 

snabb, billig, högkvalitativ, svartvit och 
färgutskrift omvandlar hela det sätt som 

arkitekter och ingenjörer arbetar på

2000-talet 
HPs innovation fortsätter med 

pigmentbaserad bläck som levererar 
storformatsfoton i enastående kvalitet 

för GIS och renderingar

För 29 år sedan föddes 
HP DesignJet...



2010-talet 
HP lanserar den första nätanslutna 

och multifunktionella 
storformatsskrivaren

2015 
HP återuppfinner storformatsutskrift 

med HP DesignJet T830 
multifunktionsskrivaren, en robust, 

kompakt, trådlös multifunktionsskrivare med 
en inbyggd skanner till ett oslagbart pris1

2018 
HP utökar sin välkända portfölj med  
HP DesignJet Z-serien som återigen  
ställer slående grafik i centrum med  

HP DesignJet Z9+/Z6 PostScript®-skrivare.

Idag fortsätter innovationen med 
HP DesignJet XL-serien, som 

tillhandahåller extrem pålitlighet  
i den mest direkta, robusta, kompakta 
och säkra multifunktionsskrivaren.2

2019

Detta ledde till ett livslångt samarbete 
med arkitekter, formgivare och 
skapare som fortsätter än idag. 
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En portfölj. 
Påverkan inom alla 
branscher.



Du och dina kunder har höga krav.  
HP DesignJet-portföljen med skrivare, samt 
vår mjukvara, bläck och utskriftsmaterial, 
är utformade för att uppfylla och överträffa 
dem. Våra skrivare i HP DesignJet XL, Z-serien 
och T-serien levererar den bildkvalitet, 
exakthet, hastighet, säkerhet och färg 
som krävs för att tillfredsställa de mest 
krävande kunderna samtidigt som vi håller 
ner kostnaderna och hjälper dig vinna ny och 
återkommande affärsverksamhet.
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Allmän kontors- och 
storformatsutskrift

Ta dig an tekniska, grafiska 
och andra tillämpningar 
med HP DesignJet skrivare 
som tillhandahåller 
utmärkt flexibilitet och är 
enkla att använda. Skriv ut 
olika dokumenttyper och 
storlekar.

Geografiska 
informationssystem, 
prospektering, 
infrastruktur och 
markförvaltning

Skriv ut, kopiera och skanna 
ritningar, satellit- och 
flygfoton, kartor m.m. som 
tydligt ger information 
med utmärkt bild- och 
linjekvalitet.

Reprografiska och grafiska 
tjänsteleverantörer

Med HP DesignJet kan 
reprografiska utgivare skriva 
ut, skanna och kopiera 
korrekta och prisvänliga 
planer, planuppsättningar och 
renderingar i svartvitt och 
färg. Du kan snabbt skriva ut 
planscher, provkopior, POP-
displayer, gatupratare m.m. 

Tillverkning, bilindustri och 
transport

Skriv ut i storformat så att 
även de minsta detaljerna 
uppmärksammas. Producera 
planer, ritningar, renderingar 
m.m. i storformat - enkelt, 
snabbt och med strålande 
kvalitet. 

Arkitektur, teknik och 
konstruktion

Skriv ut ritningar, planer, 
renderingar och presentationer 
i storformat enkelt, snabbt 
och med hög kvalitet. HP 
DesignJet skrivare och 
multifunktionsskrivare 
kan hjälpa till med att 
bygga upp och utöka din 
affärsverksamhet.

Tillfälliga POP/POS för 
detaljhandeln

Skräddarsy ditt meddelande 
till kunder i butiker med 
information, produktställ 
och försäljningserbjudanden 
levererade på förfrågan. 
För skyltar som gör intryck 
väljer du helst HP DesignJet 
storformatsskrivare.

En portfölj. Påverkan inom alla branscher.



En portfölj. Påverkan inom alla branscher.

Fotografi

Gör verklighet av din vision 
med fotografier i storformat. 
HP DesignJet skrivare gör 
det möjligt att dela och göra 
reklam för ditt arbete med 
professionell fotokvalitet 
och exakthet som stämmer 
med din vision.

Digital- och skönkonst och 
grafisk formgivning

Visa upp din digitala 
design med utskrifter och 
presentationer i storformat. 
Producera konstutskrifter 
och reproduktioner som visar 
korrekt färgexakthet och har 
hög kvalitet. 

Kopierings- och utskriftsbutiker

Skriv ut mer av de dokument 
som dina kunder vill ha med 
HP storformatsskrivare som 
är enkla, flexibla, snabba och 
kostnadseffektiva. Åta dig en 
mängd olika jobb och leverera 
förbluffande resultat.

POP-displayer och 
mässväggar av hög kvalitet

Skapa slående skyltar 
som håller länge med 
HP DesignJet-skrivare. 
Visa upp ditt märke med 
utskrifter i storformat som 
visar överlägsen kvalitet 
tillsammans med hållbarhet 
och bestående resultat - och 
imponera.

Utbildning

Främja utbildning med 
skyltar i storformat som 
används av lärare, för 
meddelanden m.m.  
HP DesignJet-skrivare 
kan hjälpa elever få höga 
betyg.
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Lösningar, tillbehör 
och tjänster som har 
effekt



Du
vill optimera ditt arbetsflöde. 
Detta innebär att du uppnår mer 
samtidigt som du sparar pengar, 
hanterar hela maskinparken 
(inklusive storformatsskrivare som 
inte är tillverkade av HP) och ökar 
produktiviteten.

Vi
har skapat avancerade 
programlösningar och 
applikationer som fungerar 
med HP DesignJet-skrivare 
för att göra precis det du vill.
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HP SmartStream 
Software

Fördubbla effektiviteten 
av ditt arbetsflöde för 
storformatsproduktion.5

 
Läs mer på
hp.com/go/smartstreamdesignjet

HP Click-
utskriftsprogramvara

Skriv ut med bara ett klick,4 
och optimera mediebruk  
och kostnader.
 
Läs mer på
hp.com/go/clickdesignjet

HP Inbäddad webbserver
Gör det möjligt att visa information om 
skrivares status, ändra inställningar 
och hantera ett begränsat antal 
skrivare från din dator.

HP Mobile Printing

Ett enkelt sätt att skriva ut, 
skanna och dela med din 
smarttelefon eller platta 
med vår HP Smart-app.

Läs mer på
hp.com/go/designjetmobility

HP DesignJet Universal 
Print Driver (UPD)

Ge IT-avdelningar mer kontroll 
och effektivitet. Denna lösning 
med en drivenhet förenklar 
användningen och hanteringen 
av skrivare, vilket sparar 
tid och ger IT möjlighet att 
fokusera på innovation istället.

Läs mer på
hp.com/go/designjetupd

Lösningar, tillbehör och tjänster som har effekt

HP PrintOS
Få ut mer av dina DesignJet skrivare, 
förenkla och automatisera dina 
processer för utskriftsproduktion 
och samarbeta på nya sätt för att 
utöka din verksamhet.

Läs mer på www.hp.com/go/printos

Tillgänglighet av funktioner och relaterad prestanda varierar beroende på skrivare, och kan finnas tillgänglig som tillval. 
Läs de specifika produktdatabladen för ytterligare information på hp.com/go/designjet

HP Web Jetadmin
Ett verktyg för webbaserad 
skrivarhantering för företag med mer 
än 15 skrivare. Ger IT-administratörer 
möjlighet att installera, konfigurera, 
övervaka, felsöka och hantera hela 
maskinparken.

Läs mer på hp.com/go/wja

Utskrift

Administration av skrivarparken

HP Applications Center3

En effektiv lösning för att hantera dina beställningar med enkelt 
innehållsskapande och utskrift. Locka nya kunder med en enkel 
designupplevelse som även lätt kan integreras med din webbsida.

Läs mer på hpapplicationscenter.com

Skapa utskrift

http://hp.com/go/smartstreamdesignjet
http://hp.com/go/clickdesignjet
http://hp.com/go/designjetmobility
http://hp.com/go/designjetupd
http://www.hp.com/go/printos
http://hp.com/go/designjet
http://hp.com/go/wja
http://hpapplicationscenter.com


Installationsservice med nätverkskonfiguration
Installations- och nätverkskonfiguration av din HP DesignJet skrivare på plats 
av en HP-auktoriserad servicetekniker.

Reparation på plats nästa arbetsdag
Utöka din HP-garanti med två, tre, fyra och fem år. En HP-auktoriserad 
servicetekniker anländer vanligtvis nästa arbetsdag. Inbegriper delar, material 
och arbete.

Eftergarantitjänster
Tillhandahåller fortsatt skydd när din vanliga HP-garanti eller HP Care Pack 
Service gått ut. Tillgänglig att förnyas varje eller vartannat år.

HPs originalbläck
Utformad att fungera som ett optimerat 
system med HP DesignJet skrivare för 
att tillhandahålla enastående resultat 
och pålitlig och problemfri prestanda. 
Resultatet? Färre avbrott i produktiviteten 
och lägre utskriftskostnader. Använd 
HP originalbläck för att maximera 
skrivhuvudets livslängd och garantera ett 
fullständigt garantiskydd från HP.

Läs mer på hp.com/go/originalhpinks

HP utskriftsmaterial 
för storformat

Dessa material tillhandahåller konstant 
enastående bildkvalitet och med ett brett 
utbud att välja från kan du alltid hitta 
rätt utskriftsmaterial för jobbet, eller för 
nästan vilken tillämpning som helst.  
HP Premium utskriftsmaterial är utformade 
för att tillhandahålla den allra bästa 
prestandan när det gäller de viktigaste 
inslagen, såsom visningsprestanda. 
För alternativ till en lägre kostnad 
finns HP Everyday eller HP Universal 
utskriftsmaterial tillgängliga. 

Läs mer på HPLFMedia.com

HP DesignJet supporttjänster

HP Vivid Photo-bläck
Lysande och hållbara HP pigmentbaserade 
bläck som är sammansatta för att utmärka 
sig på foto-, belagda och digitala finpapper 
är utformade uteslutande för HP DesignJet 
Z-seriens skrivare.

HP Bright Office-bläck
Dessa snabbtorkande bläck som är 
sammansatta för att utmärka sig på 
vanligt papper är en blandning av  
HP färgbaserat bläck och HP pigmentbaserat 
svarta bläck för användning uteslutande  
i HP DesignJet T-seriens skrivare.

Läs mer om HP DesignJet supporttjänster på
hp.com/go/designjetsupport
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Utformad för att leverera. Byggd 
för att hålla länge.
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HP DesignJet XL -serien: En ny standard av pålitlighet

Specifikationer för att 
hjälpa dig att välja

HP DesignJet XL 3600 multifunktionsskrivarserie

914 mm (36 tum)/A0

Ja 

Ja. Inkluderar funktioner för efterredigering

20 sek/sida på A1, 180 A1/D-utskrifter per timme

Färg: upp till 7,62 cm/sek (3 tum/sek) Svartvitt: upp till 25,4 cm/sek (10 tum/sek)

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Non-PostScript skrivare: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

PostScript® multifunktionsskrivare: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Utökningsnivå 3, HP-GL/2, HP-RTL, 
TIFF, JPEG, CALS G4, URF

JPEG, TIFF

PDF, PDF/A för arkivering av flersidig PDF

300-ml HP original-bläckpatroner

HP Bright Office-bläck

Två automatiska rullmatare med påfyllning framifrån; rullar upp till 200 meter (650 fot) långa

3 i standard; 2 i tillval

Ja

Integrerad utmatningsstaplare, kapacitet för upp till 100 A1/D-format och integrerat mediefack

128 GB (filhantering), baserat på 8 GB RAM

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja. HP SmartStream, HP Click utskriftsprogram, HP SmartTracker 

Ja

HP Secure Boot, vitlistning, TPM, LDAP och Kerberos-autentisering, Rollbaserad åtkomstkontroll, Åtkomstlås på 
framsidan, Loggning av säkerhetsincidenter, Inaktivera nätverksportar och protokoll, SIEM-integration, SNMPv3

802.1x-kompatibel, IPSec, TLS/SSL, självkrypterad HD, inbäddad FIPS 140 (endast i USA), Säker 
filradering, Säker diskradering, NTLM v2

Inbyggd pull-print-lösning med Celiveo, Krypterad utskrift via PIN-kod, Utskrift via PIN-kod

Skrivarstorlek/pappersformat

Skannings- och kopieringsfunktioner

PostScript®-version tillgänglig

Utskriftshastighet (linjeritning)

Skanningshastighet

Skrivarspråk (standard)

Ytterligare skrivarspråk PostScript® SKU/
PostScript®-uppgradering (tillval)

Skanningsformat (standard)

Ytterligare skanningsformat PostScript®-
uppgradering (tillval)

Bläckpatronernas kapacitet

Bläck

Antal rullar/maximal rullängd

Kompatibel storlek på mediekärna

Stöd för arkskärning

Mediekapacitet: utmatning, kapacitet

Minne

Gränssnitt (standard)

Utskrift via PIN-kod

Mobil utskrift Utskrift från e-post

  Utskrift med In-OS

   HP Smart-app

Räkenskapsfunktion för jobb

Hantera utskriftsköer

HPs koksaltlösning 

HP DesignJet Partner Link Alert Service

Säkerhet Enhet

 
 Data

 Dokument
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HP DesignJet Z-serien



Kvalitet med hög kapacitet
 
Skrivare från vår Z-serie är perfekta för leverantörer av digitala 
utskrifter, professionella fotografer, detaljhandeln, grafiska formgivare 
och företag som arbetar med geografiska informationssystem (GIS) -  
de som förväntas skapa professionella utskrifter i fotokvalitet med 
konsistens och precision. Ta dig en titt på de imponerande fakta och 
siffror som finns på nästa sida för att hitta den skrivare i HP DesignJet 
Z-serien som passar dig bäst.
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Specifikationer för att 
hjälpa dig att välja

HP DesignJet Z-serie: Kvalitet med hög kapacitet

HP DesignJet Z9+  PostScript® skrivarserie

610 mm (24 tum)
1 118 mm (44 tum)

Fotoutskrifter med professionell kvalitet, snabbt och 
smidigt

Fotolabb, efterbehandlare, designers, leverantörer av 
utskriftstjänster

9 bläck: C, M, Y, mK, pK, G, CR, CG, CB (GE - valfritt)

HP Vivid Photo-bläck

Foton, kanvas, backlit-displayer, POP-grafik/displayer, 
affischer, banderoller, kartor och ortofoton med 
professionell fotografisk kvalitet

Två automatiska rullmatare och smart rullbyte   
(på Z9+dr-modellen), rullmatning, arkmatning 

Mediefack, automatisk horisontell skärare (skär alla   
HP Z-seriens skrivarkvalificerade media inklusive de flesta 
typer av kanvas), vertikal trimmer (på Z9+dr-modellen), 
upptagningsrulle som tillval på 44-tums modellerna

Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi

24-tums modell: 56 m2/timme (600 ft2/timme)
44-tums modell: 74 m2/timme (795 ft2/timme)

Ja

Ja

Ja

Virtuellt minne: 128 GB (baserat på 4 GB RAM)
Självkrypterad hårddiskenhetskapacitet: 500 GB

Ja

Ja

HP Secure Boot, vitlistning, uppgradering av signerad 
inbyggd programvara, Rollbaserad åtkomstkontroll, 
åtkomstlås på framsidan, inaktivera protokoll, SNMPv3

IPSec-kompatibel, TLS/SSL, IPv4 & IPv6-kompatibel, 
CA/JD-certifikat, 802.1x-kompatibel, Självkrypterad 
hårddiskenhet, säker radering av filer och disk

Utskrift via PIN-kod, kompatibel med den inbyggda 
lösningen från Célivéo för pull-print

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

Skrivarstorlek/pappersformat

Produktbeskrivning

Typ av kund 

Bläckpatroner 

Bläck 

Tillämpningar

Mediehantering - inmatning

Mediehantering - utmatning

Utskriftsupplösning 

Maximal utskriftshastighet

Inbäddad Adobe PostScript®/PDF

HP Professional PANTONE® färgemulering

HP Click-utskriftsprogramvara

Virtuellt minne och hårddiskenhetskapacitet

HP inbäddad spektrofotometer

Möjlighet att skriva ut utan RIP

Säkerhet Enhet

 
 Data

 Dokument

 Hantering av maskinparkens säkerhet



HP DesignJet Z6 PostScript®  skrivarserie HP DesignJet Z6810 
produktionsskrivarserie

HP DesignJet Z6610 produktionsskrivare

610 mm (24 tum)
1 118 mm (44 tum)

Utskriftskvalitet med hög definition, snabb och 
säker 

Skapare/användare av GIS-kartor, leverantörer av 
utskriftstjänster och försäljare av både grafik och 
tekniska tillämpningar

6 bläck. C, M, Y, mK, pK, CR

HP Vivid Photo-bläck

Kartor och tekniska ritningar,  POP-grafik/displayer, 
affischer och banderoller

Två automatiska rullmatare och smart rullbyte  
 (på Z6dr-modellen), rullmatning, arkmatning 

Mediefack, automatisk horisontell skärare (skär alla 
 HP Z-seriens skrivarkvalificerade media inklusive de 
flesta typer av kanvas), vertikal trimmer (på Z6dr-
modellen), upptagningsrulle som tillval på 44-tums 
modellerna

Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi

24-tums modell: 67 m2/timme (720 ft2/timme)
44-tums modell: 85 m2/timme (916 ft2/timme)

Ja

Ja

Ja

Virtuellt minne: 128 GB (baserat på 4 GB RAM)
Självkrypterad hårddiskenhetskapacitet: 500 GB

Nej

Ja

HP Secure Boot, vitlistning, uppgradering av 
signerad inbyggd programvara, Rollbaserad 
åtkomstkontroll, åtkomstlås på framsidan, 
inaktivera protokoll, SNMPv3

SNMPv3-kompatibel, IPSec-kompatibel, TLS/SSL,  
IPv4 och IPv6-kompatibel, CA/JD-certifikat, 
802.1x-kompatibel, självkrypterad hårddiskenhet, 
säker radering av filer och  disk

Utskrift via PIN-kod, kompatibel med den inbyggda 
lösningen från Célivéo för pull-print

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

1 067 mm (42 tum)
1 524 mm (60 tum)

Den snabbaste lösningen för produktionsutskrift av 
hög kvalitet6

Kopieringsbutiker, leverantörer av utskriftstjänster, 
fotolabb,  efterbehandlare och GIS

8 bläck: lC, M, Y, mK, pK, lG, lM, CR

HP Vivid Photo-bläck

Affischer, banderoller, provexemplar, foton,  digital 
skönkonst, korrekturer, displayer, POP/POS,  ljuslådor –  
film, utställningar, eventgrafik

Rullmatning

Automatiskt horisontell skärare, upptagningsrulle 
(rullen ingår inte med 42-tums modellen)

Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi

42-tums modell: 113,6 m²/timme (1 225 ft²/timme)
60-tums modell: 140 m²/timme (1500 ft²/timme)

Tillval

Tillgänglig med PostScript®/PDF-uppgradering

Ja

Virtuellt minne: 64 GB (baserat på 1 GB RAM)
Hårddiskenhetskapacitet: 500 GB

Ja

Ja

Åtkomstlås på kontrollpanelen, inaktivera protokoll

SNMPv3-kompatibel, IPSec, säker disk, filradering, 
certifikathantering och SSL

Nej

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

1 524 mm (60 tum)

Den snabbaste lösningen för utskrift av 
grafikproduktion9 

Kopieringsbutiker, leverantörer av utskriftstjänster, 
GIS, detaljhandeln

6 bläck: C, M, Y, mK, pK, lG

HP Vivid Photo-bläck

Kartor, affischer, banderoller, provexemplar, foton, 
 digital skönkonst, banderoller, utställningar, 
eventgrafik, ljuslådor – film, produktställ/displayer

Rullmatning

Automatisk horisontell skärare, upptagningsrulle

Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi

140 m2/timme (1 500 ft2/timme)

Tillval

Tillgänglig med PostScript®/PDF-uppgradering

Ja

Virtuellt minne: 64 GB (baserat på 1 GB RAM)
Hårddiskenhetskapacitet: 500 GB

Nej

Ja

Åtkomstlås på kontrollpanelen, inaktivera protokoll

SNMPv3-kompatibel, IPSec, säker disk, filradering, 
certifikathantering och SSL

Nej

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP DesignJet Z-serie: Kvalitet med hög kapacitet
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HP DesignJet T-serie



Exakthet med hög kapacitet
 
Dessa skrivare är perfekta för arkitekt-, ingenjörs- och 
byggföretag (AEC) och geografiska informationssystemsföretag 
(GIS). Även för professionell användare av MCAD, arbetsgrupper 
och myndigheter Om du behöver skriva ut, skanna eller kopiera 
kartor, tekniska ritningar eller renderingar med exakta linjer och 
tydlig text, uppmanar vi dig att gå igenom specifikationerna på 
följande sidor.
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Specifikationer för att 
hjälpa dig att välja

HP DesignJet T-serie: Exakthet med hög kapacitet

Skrivarstorlek/pappersformat

Skannings- och kopieringsfunktioner

PostScript® /PDF-version tillgänglig

Utskriftshastighet (PostScript® /PDF)

Skanningshastighet

Skrivarspråk (standard)

Ytterligare skrivarspråk PostScript® SKU/PostScript®-
uppgradering (tillval)

Skanningsformat (standard)

Ytterligare skanningsformat PostScript®-uppgradering (tillval)

Bläckpatronernas kapacitet

Bläck

Antal rullar/maximal rullängd

Kompatibel storlek på mediekärna

Stöd för arkskärning

Mediekapacitet: utmatning, kapacitet

Minne

Gränssnitt (standard)

Utskrift via PIN-kod

Mobil utskrift Utskrift från e-post

  Utskrift med In-OS

   HP Smart-app

  Fjärrutskrift

Räkenskapsfunktion för jobb

Hantera utskriftsköer

HP SmartStream för HP DesignJet-skrivare

HP DesignJet Partner Link Alert Service

Säkerhet Enhet

 
 Data

 Dokument

HP DesignJet T2600 multifunktionsskrivarserie 

914 mm (36 tum)/A0

Ja

Ja

20 sek/sida på A1, 180 A1-utskrifter per timme

Färg: upp till 6,35 cm/sek (2,5 tum/sek). Svartvitt: upp till 19,05 cm/sek (7,5 tum/sek)
Skanna: Upp till 3 tum/sek (färg, 200 dpi), upp till 10 tum/sek (gråskala, 200 dpi); 
Skanna: Upp till 7,62 cm/sek (färg, 200 dpi), upp till 25,4 cm/sek (gråskala, 200 dpi); 

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

PostScript® multifunktionsskrivare: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Utökningsnivå 3, 
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

TIFF, JPEG, flersidig TIFF

PDF, PDF/A, flersidig PDF

130- och 300-ml HP original-bläckpatroner

HP Bright Office-bläck

T2600dr: Två automatiska rullmatare med påfyllning framifrån; 
rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa
T2600: En automatisk rullmatning med påfyllning framifrån; 
rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa

2 tum; 3 tum endast med valfritt tillbehör

Ja

Integrerad utmatningsstaplare, kapacitet för upp till 100 A1/D-format och integrerat 
mediefack

500 GB självkrypterad hårddiskenhet med ett minne på 128 GB för utskrift baserat på 
8 GB av RAM

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-certifierad värdanslutningsplats

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

HP Secure Boot, vitlistning, TPM, LDAP och Kerberos-autentisering, Rollbaserad 
åtkomstkontroll, Åtkomstlås på framsidan, Loggning av säkerhetsincidenter, Inaktivera 
nätverksportar och protokoll, SIEM-integration, SNMPv3

802.1x-kompatibel, IPSec, TLS/SSL, självkrypterad HD, inbäddad FIPS 140 (endast i USA), 
Säker filradering, Säker diskradering, NTLM v2

Inbyggd pull-print-lösning från Celiveo, krypterad utskrift via PIN-kod, API Netgard 
efter Celiveo-lösningen (som tillval)



HP DesignJet T-serie: Exakthet med hög kapacitet

HP DesignJet T1600 skrivarserie HP DesignJet T1700 skrivarserie

914 mm (36 tum)/A0

Ja

Ja (via PostScript®-uppgradering)

180 D/timme och 170 A1/timme 19,3 sek/A1. Snabbläge, sparläge PÅ

Nej

Grundläggande multifunktionsskrivare: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Nej

Nej

130- och 300-ml HP original-bläckpatroner

HP Bright Office-bläck

T1600dr: Två automatiska rullmatare med påfyllning framifrån; 
rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa
T1600: En automatisk rullmatning med påfyllning framifrån; 
rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa

2 tum; 3 tum endast med valfritt tillbehör

Ja

Integrerad utmatningsstaplare, kapacitet för upp till 100 A1/D-format och 
integrerat mediefack

500 GB självkrypterad hårddiskenhet med ett minne på 128 GB för utskrift 
baserat på 4 GB av RAM

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja 

HP Secure Boot, vitlistning, TPM, LDAP och Kerberos-autentisering, Rollbaserad 
åtkomstkontroll, Åtkomstlås på framsidan, Loggning av säkerhetsincidenter, 
Inaktivera nätverksportar och protokoll, SIEM-integration, SNMPv3

802.1x-kompatibel, IPSec, TLS/SSL, självkrypterad HD, inbäddad FIPS 140 
(endast i USA), Säker filradering, Säker diskradering, NTLM v2

Inbyggd pull-print-lösning från Celiveo, krypterad utskrift via PIN-kod,  
API Netgard efter Celiveo-lösningen (som tillval)

1 118 mm (44 tum)/B0+

Nej

Ja

26 sek/sida på A1/D, 116 A1/D-utskrifter/timme

Nej

Grundläggande skrivare: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 

PostScript®-skrivare: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 ext 3,  
HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4

Nej

Nej

130- och 300-ml HP original-bläckpatroner

HP Bright Office-bläck

T1700: En automatisk rullmatning; rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa  
T1700dr: Automatisk matning från två rullar; rullar upp till 91,4 m 
(300 fot) långa

2 tum; 3 tum endast med valfritt tillbehör

Ja

Integrerat mediefack

500 GB självkrypterad hårddiskenhet med ett minne på 128 GB för 
utskrift baserat på 4 GB av RAM

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T 
Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); USB Type-A värdport

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

HP Secure Boot, vitlistning, inaktivera nätverksportar och protokoll, 
uppgradering av HP signerad inbyggd programvara, Rollbaserad 
åtkomstkontroll, Åtkomstlås på framsidan

802.1x-kompatibel, IPSec, TLS/SSL, självkrypterad HD, SNMP v3, 
inbäddad FIPS 140 (endast i USA), Säker filradering, Säker diskradering

Inbyggd pull-print-lösning med Celiveo, utskrift via PIN-kod
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Specifikationer för att 
hjälpa dig att välja

HP DesignJet T-serie: Exakthet med hög kapacitet

HP DesignJet T830 multifunktionsskrivare

610 mm (24 tum) och 914 mm (36 tum)/A1 och A0

Ja

Nej

24 tum: 26 sek/sida på A1, 81 A1-utskrifter per 
timme/36 tum: 25 sek/sida på A1, 82 A1-utskrifter  
per timme

Färg: upp till 3,81 cm/sek (1,5 tum/sek) Svartvitt: upp 
till 11,43 cm/sek (4,5 tum/sek)

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

Nej

JPEG, TIFF, PDF

Nej

69- and 300-ml mattsvart ; 40-, 130- och 300-ml gul, 
magenta och cyan HP original-bläckpatroner

En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa

2 tum

Ja

Stativ utan utmatningsfack

1 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Avaktivera protokoll för nätverksportar

Certifikathantering, TLS/SSL, 802.1x-kompatibel, NTLM

Skrivarstorlek/pappersformat

Skannings- och kopieringsfunktioner

PostScript®-version tillgänglig

Utskriftshastighet (linjeritning)

Skanningshastighet

Skrivarspråk (standard)

Ytterligare skrivarspråk PostScript® SKU/ 
 PostScript®-uppgradering (tillval)

Skanningsformat (standard)

Ytterligare skanningsformat PostScript®-
uppgradering (tillval)

Bläckpatronernas kapacitet

Antal rullar/maximal rullängd

Kompatibel storlek på mediekärna

Stöd för arkskärning

Mediekapacitet: utmatning, kapacitet

Minne

Gränssnitt (standard)

utskrift via PIN-kod

Mobil utskrift  Utskrift från e-post

  Utskrift med In-OS

  HP Smart-app

  Fjärrutskrift

Räkenskapsfunktion för jobb

Hantera utskriftsköer

HP SmartStream för HP DesignJet-skrivare

HP DesignJet Partner Link Alert Service

Säkerhet Enhet

 Data

HP DesignJet T730 skrivare 

914 mm (36 tum)/A0

Nej

Nej

25 sek/sida på A1, 82 A1-utskrifter per timme

Nej

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

Nej

Nej

Nej

69- and 300-ml mattsvart ; 40-, 130- och 300-ml gul, 
magenta och cyan HP original-bläckpatroner

En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa

2 tum

Ja

Stativ utan utmatningsfack

1 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Avaktivera protokoll för nätverksportar

Certifikathantering, TLS/SSL, 802.1x-kompatibel



HP DesignJet T-serie: Exakthet med hög kapacitet

HP DesignJet T600 skrivarserieHP DesignJet Studio skrivarserie HP DesignJet T200 skrivarserie

610 mm (24 tum)/A1 och 914 mm (36 tum)

Nej

Nej

T650: 
36 tum: 25 sek/sida på A1/D 82 A1/D-utskrifter/timme*

24 tum: 26 sek/sida på A1/D 81 A1/D-utskrifter/timme*

T630:
36 tum: 30 sek/sida på A1/D 76 A1/D-utskrifter/timme*

24 tum: 30 sek/sida på A1/D 76 A1/D-utskrifter/timme*

Nej

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

Nej

Nej

Nej

80-ml och 38-ml mattsvart; 29-ml gul, magenta och 
cyan HP original-bläckpatroner

En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa

2 tum

Ja

Stativ utan utmatningsfack

1 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0,  
Wi-Fi 802.11

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

610 mm (24 tum)/A1 och 914 mm (36 tum)

Nej

Nej

36 tum: 
25 sek/sida på A1/D, 82 A1/D-utskrifter per timme*

24 tum: 
26 sek/sida på A1/D, 81 A1/D-utskrifter per timme*

Nej

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

Nej

Nej

Nej

80-ml och 38-ml mattsvart; 29-ml gul, magenta och 
cyan HP original-bläckpatroner

En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa

2 tum

Ja

Stativ med utmatningsfack / Integrerat fack

1 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0,  
Wi-Fi 802.11

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

610 mm (24 tum)/A1

Nej

Nej

T250:
30 sek/sida på A1/D 76 A/D1-utskrifter/timme*

T230:
35 sek/sida på A1/D 68 A/D1-utskrifter/timme*

T210:
45 sek/sida på A1/D 59 A/D1-utskrifter/timme*

Nej

JPEG, URF

Nej

Nej

Nej

80-ml och 38-ml mattsvart; 29-ml gul, magenta och 
cyan HP original-bläckpatroner

En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa

2 tum

Ja

Mediefack som tillval

512 MB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0,  
Wi-Fi 802.11

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

* Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (finpapper) och HPs originalbläck. Egentlig prestanda kan variera beroende på ett antal olika förhållanden 
som kan inkludera, men är inte begränsat till, nätverkskonfiguration.
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Effekten av avancerad 
teknik



Det är ett enkelt faktum: Vi växer när du växer. VI frodas när du 
frodas. Vår relation med dig är mycket viktig för oss. Därför lägger vi 
ner både själ och hjärta, och använder vårt kunnande och vår fantasi 
för att utveckla något av världens mest avancerade utskriftsteknik. 
Det är ytterligare ett sätt för HP DesignJet storformatsskrivare att 
hjälpa dig göra det intryck som gör att ditt företag står ut.
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Effekten av avancerad teknik

Adobe PostScript®Munstycksarkitektur med hög definition  
(High-definition Nozzle Architecture, HDNA)  
och HP dubbel droppteknik

Adobe PDF Print Engine8

Inbyggd vertikal trimmer

HP Professional PANTONE® emulering

Tillhandahåller dubbelt så stor munstycksdensitet 
jämfört med tidigare HP DesignJet Z-seriens 
skrivhuvud. Med dubbel droppteknik producerar 
HPs skrivhuvuden med hög definition en 
kombination av stora droppstorlekar (7 pl) för 
robust täckning i höga hastigheter, medan små 
droppstorlekar (3 pl) minskar synliga korn - 
vilket eliminerar behovet av ljusa bläck.

Denna snabba plattform för naturtrogna 
utskrifter renderar PDF-innehåll, konverterar 
grafik, text och bilder till raster för drift av 
HP DesignJet storformatsskrivare. Den 
tillhandahåller bearbetning av parallella fält 
och förlängd dekorfärgshantering med de 
mjukaste skuggorna någonsin.

Med detta efterbehandlingsalternativ 
som är branschens första inbyggda 
vertikala trimmer kan du reducera 
efterbehandlingstiden med upp till  
20 procent.10 

Matchar färger så noggrant som möjligt med 
PANTONE® originalfärger genom att ta hänsyn 
till din skrivare och typ av papper. Utformad  
för att producera emuleringar som liknar de  
som har förberetts för hand av specialister  
i tryckförberedelse.

Utformad med hänsyn till miljön

De flesta HP DesignJet storformatsskrivare är 
certifierade av Energy STAR®, vilket innebär att 
de uppfyller stränga riktlinjer för effektivitet 
utan att offra prestanda. De flesta är även 
EPEAT®-registrerade,11 vilket betyder att de har 
mindre miljöpåverkan under hela sin livscykel. 
Läs mer på hp.com/sustainability

Tillgänglighet av funktioner och relaterad prestanda varierar beroende på skrivare, och kan finnas tillgänglig som tillval. 
Läs de specifika produktdatabladen för ytterligare information på hp.com/go/designjet

HP Pixel Control

Detta genombrott går från byggande av 
färgeffekt, bläcklager på bläcklager, till 
att direkt välja färg på pixelnivå. Detta 
resulterar i smidigare överföringar, 
fylligare och djupare färger, exakta 
färgdekorer och skarpare detaljer.

HP inbyggd spektrofotometer9

Detta precisionsinstrument som är inbyggt med 
vissa HP DesignJet-skrivare tillhandahåller en 
hög grad av färgexakthet och konsistens från 
den första utskriften till den sista - och från 
skrivare till skrivare - oavsett typ av papper.

HP Double Swath Technology

Denna avancerade teknik som är unik för 
HP tillhandahåller banbrytande hastighet 
och prestanda tack vare två skrivhuvuden, 
vilket skapar ett brett utskriftsområde och 
hög avfyrningsfrekvens. 

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)

Gör att du kan skriva ut i höga hastigheter och 
fortfarande få enastående resultat. Denna 
banbrytande teknik förbättrar kontroll och 
exakthet av pappersmatning, så att skrivaren 
kan skriva ut i högre hastigheter i flera olika 
omgivningsförhållanden utan att det försämrar 
bildkvaliteten.

Gör att du kan skriva ut alla dokument -  
text, grafik, bilder och färg - från alla 
datorplattformar till alla kompatibla 
enheter med högsta möjliga kvalitet. 
Levererar optimerad kvalitet i PANTONE® 
färgemulering samt eliminerar fel och 
skriver ut komplicerade PDF med olika lager.

http://hp.com/sustainability
http://hp.com/go/designjet


Även om många IT-avdelningar tillämpar stränga säkerhetsåtgärder 
på enskilda datorer, förbises ofta utskrifts- och bildenheter, 

vilket gör hela nätverket sårbart för cyberattacker. Hjälp till att 
skydda ditt nätverk och dina enheter, data och dokument med 

säkerhetslösningar från HP.

Skydda ditt nätverk 
med världens säkraste 

storformatsskrivare 12 
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Du har stora mål och 
drömmar för ditt 
företag

HP DesignJet storformatsskrivare 
är i en unik position att 
hjälpa dig uppnå dem. Dessa 
anmärkningsvärda enheter 
representerar ett stort framsteg 
för storformatsskrivare och 
inkluderar några av världens 
mest sofistikerade funktioner 
och utskriftsteknik.

HP DesignJet-skrivare hjälper 
dig att arbeta mer effektivt, 
öka produktiviteten och sänka 
kostnader - samtidigt som du får 
den högsta standardkvaliteten 
på utskrifter. Kort sagt, de 
hjälper till att ta ditt företags 
framgång till nya höjder. Då är 
det inte konstigt att företag som 
vill växa väljer HP DesignJet.

Det finns mer att läsa om dessa 
kraftfulla skrivare - mycket mer.

Läs mer på hp.com/go/designjet

Påverka 
tillväxten

http://hp.com/go/designjet


1 Baserad på 36-tums Wi-Fi-integrerad MFP, tillgänglig på marknaden från och med september, 2015.
2  Gäller HP DesignJet XL 3600 multifunktionsskrivare. Avancerade inbäddade säkerhetsfunktioner baseras på HPs granskning 2019 av publicerade inbäddade säkerhetsfunktioner på konkurrerande 

skrivare i februari 2019.
3 Kräver ett HP Applications Center-konto, internetanslutning och en ansluten internetkapabel enhet. Mer information finns på hpapplicationscenter.com.
4 När en bild har valts: Klicka en gång för utskrift för att skriva ut hela filen utan ändringar i utskriftsinställningarna. Detta gäller filer i formaten PDF, JPEG, TIFF, DWF och HP-GL/2-filer.
5  Med mjukvaran HP SmartStream kan utskrifts-förberedelse och -process genomföras på halva tiden. Resultaten är baserade på ett internt test hos HP i mars 2015 där utvalda konkurrerande 

skrivare och mjukvara jämfördes med mjukvaran HP SmartStream med HP DesignJet T7100 skrivare och HP PageWide XL skrivare där man mätte den tid som krävdes för att extrahera sidor 
från ett 50-sidigt dokument och skriva ut dem med användning av flera skrivare jämfört med användning av likvärdig mjukvara. 

6  Jämfört med storformatbläckskrivare (foto) under 25 000 dollar för grafiska tillämpningar. Baserat på de snabbaste uppmätta hastigheterna för färg som publicerats av tillverkarna i juni 2017. 
Testmetoderna varierar.

7  Jämfört med storformatbläckskrivare under 25 000 dollar för grafiska tillämpningar. Baserat på de snabbaste uppmätta hastigheterna för färg som publicerats av tillverkarna i juni 2017. 
Testmetoderna varierar.

8 Kan kräva inköp av PostScript®-modeller eller alternativt HP DesignJet PostScript®/PDF uppgradering.
9  Inbäddad i vissa HP DesignJet-skrivare är en i1 spektrofotometer från X-Rite. Ett nära samarbete mellan HP och X-Rite garanterar en tillförlitlig lösning som har testats grundligt för att 

tillgodose kundernas krav på enkelhet, kvalitet och tillförlitlighet.
10  Vertikal trimmer och dubbla valsar medföljer endast HP DesignJet Z9+dr 44-tums PostScript®-skrivare med V-trimmer. Upp till 20 procent kortare efterbehandlingstid baserat på HPs interna 

tester jämfört med skrivare i HP DesignJet Z9+dr-serien utan inbyggd vertikal trimmer.
11  EPEAT®-registrerad i förekommande fall. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se epeat.net om du vill se registreringsstatusen för olika länder.
12  Gäller HP DesignJet T1700 skrivarserie, HP DesignJet Z9+ PostScript® skrivarserie och HP DesignJet Z6 PostScript® skrivarserie, HP DesignJet XL 3600 multifunktionsskrivarserie, HP DesignJet 

T2600 multifunktionsskrivarserie och HP DesignJet T1600 skrivarserie. Avancerade inbäddade säkerhetsfunktioner baseras på HPs granskning 2019 av publicerade inbäddade säkerhetsfunktioner 
på konkurrerande skrivare i februari 2019.
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Broschyr | HP DesignJet 

Adobe och Adobe PostScript 3 är varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated. 
ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency.
PANTONE tillhör Pantone, Inc.

© Copyright 2017, 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. HP ger inga andra garantier avseende HPs produkter eller 
tjänster än de uttryckliga garantier som medföljer sådana produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel 
eller utelämnanden i denna text.
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