
HP DesignJet T830-flerfunksjonsskriver

Utskrift, skanning, kopiering, og deling – en robust og kompakt Wi-Fi-MFP på 91,4 cm for kontor
og anlegg

1 Basert på 91,4 cm (36-tommers) Wi-Fi-integrerte MFP-er som er tilgjengelige på markedet per september 2015.
2 HP DesignJet T830 flerfunksjonsskriveren på 91,4 cm (36-tommer) er den mest kompakte enheten som kan utføre
utskrift/skanning/kopiering i store formater, og er minst halvparten så stor (uten ben) basert på H x B x L-spesifikasjonene som
er publisert per september 2015.
3 Tilgjengelig fra januar 2016. Bildet som gjengis for det solide etuiet for HP DesignJet er basert på et foreløpig produktdesign –
det endelige designet kan variere fra avbildingen.
4 Brukervennlighet sammenlignet med konkurrerende alternativer og basert på intern HP-testing og testmetoder i september
2015. Vurderer enkeltheten for bruk for førstegangsbrukere Sammenlikning av tid og ekstra hjelp som kreves for å fullføre
oppgaven med å kopiere et fargedokument i A0-størrelse og skalere det ned til A3-størrelse på HP DesignJet T830
flerfunksjonsskriveren med en enkelt berøringsskjerm i forhold til ved å bruke separat skriver og skanner.
5 Utskrift på ark eliminerer ekstra arbeid og kutteavfall av utskrifter på rullbaserte skrivere med tilsvarende ytelse i markedet
per september 2015. For eksempel utskrift med halv skala (34,3 cm / 13,5 tommer) på en typisk (91,4 cm / 36-tommers) rull
resulterer i over 50 % av papiravfall og ekstra kuttearbeid.
6 Lokal utskrift krever at mobilenheten og skriveren er på samme nettverk (vanligvis kobler Wi-Fi-tilgangspunkter trådløse til
kablede tilkoblinger), eller at de har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og
avstanden til tilgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Ekstern utskrift krever en
Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for
mobilenheter. Spør tjenesteleverandøren din angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Se
http://www.hp.com/go/designjetmobility for mer informasjon.
7 Mobilappen HP All-in-One Printer Remote er tilgjengelig for Apple® iPad, iPhone og iPod Touch med iOS v7.0 eller nyere, og for
mobilenheter fra Android™ med Android™ v4.4 eller nyere. Mobilappen HP All-in-One Printer Remote er tilgjengelig uten
kostnad fra Apple® App Store for Apple® mobilenheter og fra Google Play Store for Android™ mobilenheter.

ROBUST – skademotstandig for kontorer og
jobbsteder
● Halvparten så stor2, bygd for å vare – denne robuste MFP-en håndterer

aktivitet på utfordrende steder, selv ved byggeanlegg.

● Gir utskrifter tre ganger raskere enn tidligere HP-modeller – se utskrifter i
A1-format som leveres på 25 sekunder.

● Velg mellom HP-blekkpatroner fra 40 til 300 ml for å finne den som passer
best til ditt utskriftsvolum. Store rekvisita kan redusere avbrudd.

● Få muligheter for transport og beskyttelse mot støv og skade med
ekstrautstyret HP DesignJet robust etui.3

PRAKTISK – enkel betjening hjelper brukeremed å
spare tid
● Fullfør oppgaver intuitivt – nesten tre ganger raskere sammenlignet med

andre enheter4 – en berøringsskjerm fungerer som en smarttelefon.

● Reduser avfall med 50 % – skriv ut med halv skala med automatisk
arkmater/skuff; reduser ekstra arbeid og sløsing med brede ruller.5

● Ingen LAN nødvendig – denne MFP-en kan flyttes til enhver tid til hvor som
helst der Wi-Fi-signal når ved hjelp av trådløs tilkobling.6

SAMARBEID –mobil utskrift/skanning for
gruppefordeling
● Bruk integrert skanning til å registrere og dele tilbakemelding, aktivere

arkivering med mer.

● Skriveren oppretter et eget Wi-Fi-nettverk for enkel tilkobling med Wi-Fi
Direct.

● Praktisk skanning, deling, og utskrift direkte fra en smarttelefon eller et
nettbrett6; Gled deg over den smarttelefonlignende opplevelsen.

● Administrer skanning fra mobilenheter ved hjelp av HP AiO Printer
Remote-appen7, takket være HP Mobile Printing.



HP DesignJet T830-flerfunksjonsskriver
Tekniske data
Utskrift
Strektegninger 25 sek/side; 82 A1-utskrifter per time

Utskriftsoppløsning Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi

Marger (topp x bunn x venstre x høyre) Rull: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Ark: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Teknologi HP termisk blekkskriver

Blekktyper Fargestoffbasert (C, M, Y); Pigmentbasert (K)

Blekkfarger 4 (cyan, magenta, gul, svart)

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

Skrivehodedyser 1376

Skrivehoder 1 (cyan, magenta, gul, svart)

Streknøyaktighet +/- 0.1% (+/- 0,1 % av den angitte vektorlengden eller +/- 0,2 mm (det som er størst) ved 23 °C
(73 ºF), 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0/E HP tunge medier i Best- eller Normal-modus med
originalt HP-blekk)

Minste strekbredde 0,02 mm (HP-GL/2-adresserbar)

Garantert minste linjebredde 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Maksimal medierullvekt 6,2 kg

Maksimal optisk tetthet 8 L* min/2,10 D

Papirtyper
Håndtering Arkmating, rullmating, innskuff, medieskuff og automatisk kutter

Typer Tykt og bestrøket papir (tykt, bestrøket, tykt bestrøket, resirkulert, vanlig, klart hvitt), teknisk
papir (naturlig kalkér, velin), film (klar, matt), fotografisk papir (silkematt, glanset, halvglanset,
premium, polypropylen), selvklebende (selvklebende, polypropylen)

Størrelse Innskuff: 210 x 279 til 330 x 482 mm; Manuell mating: 330 x 482 til 914 x 1897 mm; Rull: 279
til 914 mm

Tykkelse Opptil 11,8 mil

Skanning
Skannehastighet Opptil 3,81 cm/sek (farger, 200 dpi); Opptil 11,43 cm/sek (gråtoner, 200 dpi)

Skanneoppløsning Opptil 600 dpi

Maksimal skannestørrelse 914 mm x 2,77 m

Kopiering
Forminsking/forstørring 25 til 400 %

Maksimalt antall kopier Opptil 99 kopier

Kopieringsinnstillinger Innholdstype; Lysere/mørkere; Fjerning av bakgrunnsstøy; Fjerning av bakgrunnsfarger; Blå
skriverinvertering; Gjennomsiktige medier; Farge; Skann full bredde (36 tommer); Automatisk
forskyvningskorrigering; Lang plotting; Endre størrelse; Kopieringsmarginer; Kvalitet

Minne
RAM 1 GB

Harddisk Ingen

Tilkobling
Grensesnitt (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi; Hi-Speed USB 2.0-sertifisert kontakt

Grensesnitt (tillegg) HP USB 3.0 Gigabit adapter

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

Medfølgende drivere HP-GL/2, HP-RTL-drivere for Windows; HP PCL 3 GUI-driver for Mac OS X og Windows

Miljøkrav
Temperatur ved drift 5 til 40 °C

Lagringstemperatur -25 til 55 ºC

Fuktighet ved drift 20 til 80 % RF

Fuktighet ved lagring 0 til 95% RF

Akustisk
Lydtrykk 48 dB(A)

Lydstyrke 6,5 B(A)

Mål (b x d x h)
Skriver 1403 x 629 x 1155 mm

Med emballasje 1578 x 575 x 646 mm

Vekt
Skriver 62,5 kg

Med emballasje 85 kg

Strømforbruk
Maksimum 35 watt (utskrift), 3,5 watt (hvilemodus), 0,2 watt (ventemodus)

Strømtilførsel Inngangsspenning (autom. gjenkjenning): 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1,2
amp maks

Innhold i esken
F9A30A HP DesignJet T830 MFP; Skrivehode; Blekkpatroner; Skriverstativ; Spindel;

Hurtigreferansehåndbok; Installeringsplakat; Oppstartsprogramvare; Strømledning; Hindring av
gjeninnmating

Sertifisering
Sikkerhet USA og Canada (CSA-sertifisert); EU (LVD- og EN60950-1-samsvar); Russland (EAC); Singapore

(PSB); Kina (CCC); India (BIS)

Elektromagnetisk I overensstemmelse med klasse B-krav, inkludert: USA (FCC-regler), Canada (ICES), EU
(EMC-direktiv), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI); Sertifisert som
produkt i klasse A: Korea (KCC)

ENERGY STAR Ja

Garanti
Ett års maskinvaregaranti

Bestillingsinformasjon
Produkt
F9A30A HP DesignJet T830 36 tommers flerfunksjonsskriver

Tilbehør
B3Q37A HP Designjet T520 36-tommers spindel

F9J61A HP 728 40-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge

Blekkrekvisita

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 og support
UC744E HP installeringstjeneste med nettverksoppsett U1XV4E HP Preventiv vedlikeholdstjeneste
U8PH3E HP 3 år maskinvarestøtte, neste arbeidsdag for DesignJet T830
U8TY9E HP 4 år maskinvarestøtte, neste arbeidsdag for DesignJet T830
U8PH4E HP 5 år maskinvarestøtte, neste arbeidsdag for DesignJet T830
U8PH5PE HP 1 år maskinvarestøtte e/garanti, neste arbeidsdag for DesignJet T830
U8TZ0PE HP 2 år maskinvarestøtte e/garanti, neste arbeidsdag for DesignJet T830

Støttetjenester for HP Designjet tilbyr løsninger for kritiske forretningsmiljøer – installasjon, utvidet støtte og
vedlikehold samt en rekke verdiøkende tjenester. Se hp.com/go/designjet/support for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om HP Care Packs, kan du gå til www.hp.com/go/cpc

Bruk originale HP-blekkpatroner og -skrivehoder for å få en konsistent høy kvalitet og pålitelig ytelse som bidrar
til mindre nedetid. Se hp.com/go/OriginalHPinks for mer informasjon.

Se globalBMG.com/hp for HPs komplette utvalg av utskriftsmateriell for store formater.

Besøk nettstedet http://www.hp.com/go/designjet/supplies for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt
i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser i dette dokumentet.
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