
HP DesignJet T730-skrivare

91,4 cm (36-tums), robust och kompakt trådlös skrivare för CAD- och tillämpningar för allmänna
ändamål

1 Vid lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren tillhöra samma nätverk (ofta en trådlös åtkomstpunkt med
förbindelse till kabelanslutna anslutningar) eller ha en trådlös direktanslutning till skrivaren. Trådlös prestanda beror på den
fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För
fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. För att kunna använda trådlöst bredband måste du
ha ett separat abonnemang för mobila enheter. Fråga din tjänsteleverantör om täckning och tillgänglighet i ditt område. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Med utskrifter på ark slipper du det extra arbetet och pappersspillet vid skärning, samtidigt som du får en prestanda som
motsvarar rulle-baserade skrivare på marknaden i september, 2015. Exempel: Vid utskrift i 50 % skala (34,3 cm/13,5 tum) på
en vanlig rulle (91,4 cm/36-tum) blir resultatet över 50 % pappersspill, förutom extraarbetet med skärning.
3 Mobilappen HP All-in-One Printer Remote finns tillgänglig för Apple® iPad, iPhone och iPod Touch med iOS v7.0 eller senare
och för mobila Android™-enheter med Android™ v4.4 eller senare.Mobilappen för HP All-in-One Printer Remote finns tillgänglig
kostnadsfritt från Apple® App Store för mobila Android™-enheter från Apple® och från Google Play Store för mobila enheter
med Android™.

SMART – investera i en robust skrivare
● Robust, kompakt och professionell – en skrivare som passar din verksamhet
och ger dig utrymme för arbete.

● Producerar utskrifter tre gånger snabbare än tidigare HP-modeller – till
exempel utskrifter i A1-format som levereras på 25 sekunder.

● Välj mellan 40 till 300 ml HP-bläckpatroner som anpassas till
utskriftsvolymen. Förbrukningsmaterial i stor mängd kan minska
interventionerna.

ENKEL – bekväm utskrift hjälper till att minska tid och
spill
● Minska spillet med 50 % – skriv ut i halv skala med automatisk
arkmatare/fack; Minska merarbetet och spillet som uppstår med breda
rullar.2

● Frontpanelen fungerar som en smarttelefon – du kan enkelt svepa genom
det intuitiva användargränssnittet på pekskärmen.

● Det behövs inget LAN – flytta skrivaren när du vill, till valfri plats som
Wi-Fi-signalen kan nå via trådlös anslutning.1

MOBIL – skriv ut enkelt från smarttelefonen eller
plattan1

● Skriv ut från mobila enheter med ett par enkla klick via HP Mobile Printing1
–utför omarbetningar snabbt.

● Om du är på rörlig fot kan du bifoga dina dokument till e-post och skicka dem
direkt till skrivaren via ePrint.1

● Använd appen HP AiO Printer Remote3 för att få tillgång till fler funktioner vid
utskrift från mobila enheter.

● Skrivaren upprättar ett eget Wi-Fi-nätverk för enkel anslutning med Wi-Fi
Direct.



HP DesignJet T730-skrivare
Teknisk information
Skriv ut
Linjeritningar 25 sek/sida; 82 A1-utskrifter i timmen

Utskriftsupplösning Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)

Marginaler (topp x botten x vänster x
höger)

Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Ark: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Teknik HP bläckstråleskrivare

Bläcktyper Baseras på färgpulver (C, M, Y); Pigmentbaserat (K)

Bläckfärger 4 (cyan, magenta, gul, svart)

Bläckdroppe 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (K)

Skrivhuvudmunstycken 1376

Skrivarhuvuden 1 (cyan, magenta, gult och svart)

Linjenoggrannhet +/- 0.1% (+/- 0,1 % av den specificerade vektorlängden eller +/- 0,2 mm (beroende på vad som
är störst) vid 23 °C (73 ºF), 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0/E HP tunga utskriftsmaterial i
läget Bästa eller Normal med HPs originalbläck)

Minsta linjetjocklek 0,02 mm (HP-GL/2-adresserbart)

Garanterad minimiradbredd 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Maximal rullvikt för media 6,2 kg

Maximal optisk densitet 8 L* min/2,10 D

Media
Hantering Arkmatning, rullmatning, inmatningsfack, mediafack och automatisk skärning

Typ Finpapper och bestruket papper (finpapper, bestruket, tungt bestruket, returpapper, vanligt,
Bright White), tekniskt papper (ritpapper, veläng), film (klar, matt), fotopapper (satin, glättat,
semiglättat, premium, polypropylen), självhäftande (självhäftande, polypropylen)

Storlek Inmatningsfack: 210 x 279 till 330 x 482 mm; Manuell matning; 330 x 482 till 914 x 1897 mm;
Rulle: 279 till 914 mm

Tjocklek Upp till 11,8 mil

Minne
RAM 1 GB

Hårddisk Inga

Anslutning
Gränssnitt (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi; Certifierad USB 2.0-kontakt

Gränssnitt (tillval) HP USB 3.0 till Gigabit-adapter

Skrivarspråk (standard) HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

Drivrutiner sommedföljer HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows; HP PCL 3 GUI-drivrutin för Mac OS X och
Windows

Miljökrav
Drifttemperatur 5 till 40 ºC

Förvaringstemperatur -25 till 55 ºC

Luftfuktighet vid drift 20 till 80 % relativ luftfuktighet

Luftfuktighet vid förvaring 0 till 95 % RH

Akustisk
Ljudtryck 48 dB(A)

Ljudstyrka 6,5 B(A)

Yttermått (b x d x h)
Skrivare 1403 x 583 x 1155 mm

Med emballage 1578 x 575 x 646 mm

Vikt
Skrivare 48 kg

Med emballage 70 kg

Strömförbrukning
Maximal 35 W (vänteläge), 3,5 W (viloläge), 0,2 W (vänteläge)

Strömförsörjning Inspänning (autoreglerande): 100 till 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1,2 A max

Medföljer
F9A29A HP DesignJet T730-skrivare; Skrivhuvud; Bläckpatroner; Skrivarstativ; Spindel;

Snabbreferensguide; Installationsanvisningar; Startprogramvara; Strömkabel

Certifiering
Säkerhet USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (LVD- och EN60950-1-kompatibel); Ryssland (EAC);

Singapore (PSB); Kina (CCC); Indien (BIS)

Elektromagnetisk Överensstämmer med kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC/R
och TTE-direktiv), Australien (ACMA), Nya Zealand (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI); Certifierad
som klass A-produkt: Korea (KCC)

ENERGY STAR Ja

Garanti
Ett års begränsad hårdvarugaranti

Beställningsinformati
on
Produkt
F9A29A HP DesignJet T730 36-tums skrivare

Tillbehör
B3Q37A HP Designjet T520 36-tumsspindel

F9J61A HP 728 40-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge

Bläckpåfyllning

F9J62A HP 728 40-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge

F9J63A HP 728 40-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge

F9J64A HP 728 69-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge

F9J65A HP 728 130-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge

F9J66A HP 728 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge

F9J67A HP 728 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge

F9J68A HP 728 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge

F9J81A HP 729 DesignJet Printhead Replacement Kit

F9K15A HP 728 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge

F9K16A HP 728 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge

F9K17A HP 728 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge

Service och Support
UC744E HP installationsservice med nätverkskonfiguration
U1XV4E HP förebyggande underhållsservice
U8PH0E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730
U8TY6E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730
U8PH1E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730
U8PH2PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730, med eftergaranti
U8TY7PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730, med eftergaranti

Supporttjänsterna för HP Designjet erbjuder lösningar för verksamhetskritiska miljöer: installation, utökad
support och underhåll samt olika mervärdestjänster. Mer information finns på hp.com/go/designjet/support.

Mer information om HPs Care Pack hittar du på www.hp.com/go/cpc

Använd HP originalbläck och skrivhuvuden för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre
driftsavbrott. Om du vill veta mer, gå till hp.com/go/OriginalHPinks.

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till globalBMG.com/hp.

För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter
och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier sommedföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i
detta dokument.
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