
HP Designjet T2300 e-multifunctionele printerserie

De eerste webklare printer met alle voordelen van een MFP.

1 Upgradefunctionaliteit is beschikbaar in 2011.

● Papier besparen met automatische printinstellingen en nesten van afbeeldingen.
● Minder inktverspilling dankzij efficiënte installatie- en onderhoudsroutines.
●
Gemakkelijke, kosteloze recycling van HP inktcartridges en printkoppen1.

● Werkt met FSC™ gecertificeerd HP papier.

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

1Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk op www.hp.com/recycle voor meer
informatie.

Onderweg toegang en printen, content scannen
naar het web1.
● Tekeningen en schetsen scannen en content direct
uploaden naar het web1 om deze gemakkelijk te delen.

● Bestanden printen en delen via het web of vanaf het
touchscreen1 met HP ePrint & Share, een HP
webbibliotheek met gemakkelijk afdrukbare bestanden
voor uw projecten, team en printers.

● HP maakt het gemakkelijker dan ooit om waar u ook
bent te printen: direct vanaf een USB-flashdrive printen –
een pc is niet nodig.

● Op een nieuwe locatie naar elke HP Designjet printer
printen zonder drivers te installeren.

Content snel beheren en delen met teams, partners
en klanten.
● Schetsen en handgeschreven notities markeren in felle
kleuren, scannen en naar teamleden en partners op
afstand sturen.

● Effectief samenwerken: eenvoudig afdrukklare bestanden
naar HP ePrint & Share, e-mail1 of beide scannen.

● Aan verschillende projecten tegelijk werken met twee
online mediarollen en slim wisselen.

● Met HP media met ingebouwde printprofielen en
originele HP supplies bent u verzekerd van consistente,
hoogwaardige resultaten – de print is altijd direct goed.

Heel gemakkelijk en prettig in het gebruik.
● HP maakt het u gemakkelijk met een e-MFP waarmee u
met één druk op de knop kunt printen, scannen en
kopiëren, met fouten, interventie en verspilling dankzij
automatische kleurkalibratie.

● Tijdens het printen een afdrukklaar PDF-bestand creëren
met HP ePrint & Share

● Previews van pagina's bekijken met een handig, zeer
gebruiksvriendelijk kleurentouchscreen dat in real-time
accurate printpreviews toont.

● Klaar voor het web en gemakkelijk te updaten1.



HP Designjet T2300 e-multifunctionele printerserie

BESTELINFORMATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Printen
Lijntekeningen 80 A1 prints per uur
Afbeeldingen in kleur 41 m²/uur op media met coating

3,1 m²/uur op glanzende media
Printresolutie Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie bij 1200 x 1200 dpi invoer met

de instelling Optimalisatie voor fotopapier
Marges (boven x onder x rechts x links) Rol: 5 mm (boven), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 5 mm (onder); randloos op

fotopapier
Vel: 5 mm (boven), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 17 mm (onder)

Technologie Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, G, pK); op pigmentbasis (mK)
Inktkleuren 6 (cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Inktdruppel 6 pl (C, M, pK, G), 9 pl (Y, mK)
Lijnaccuratesse +/- 0.1%
Minimum lijnbreedte 0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximum printlengte 91 m (afhankelijk van de applicatie)
Scansnelheid Tot 3,81 cm/sec (kleur, 200 dpi); tot 11,43 cm/sec (grijstinten, 200 dpi);
Kopieerresolutie Tot 600 dpi
Maximum scanbreedte 91,4 x 237,8 cm
Maximum scandikte 0,8 mm
Verkleinen/vergroten 25 tot 400%
Maximum aantal kopieën Tot 99 kopieën
Kopieerinstellingen Kopieerkwaliteit; kopiëren in kleur; rol; contenttype; origineel papiertype;

achtergrond verwijderen; contrast; rechtzetten
Media
Verwerking Printer: losse vellen, twee automatische rolinvoeren, automatische rolwisselaar,

automatische mediasnijder; scanner: vlak scanpad voor losse vellen en originelen
op karton

Typen Printer: bond paper en papier met coating, technisch papier, film, fotopapier,
backlit, zelfklevend; scanner: niet-schurend papier, vellum, doorzichtig, Mylar,
kringloop, blauwdrukken, karton (geen multiplex, steen, metalen platen of
schurende, vuile, ruwe of verbrande oppervlakken, oppervlakken met scherpe
randen of metalen klemmen of transparanten)

Gewicht 60 tot 328 gr/m²
Formaat 210 x 279 tot 1118 x 1676 mm
Dikte Tot 0,8 mm
Geheugen
Standaard 32 GB
Vaste schijf Standaard, 160 GB
Interfacemogelijkheden
Interfaces (standaard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect accessoireslot; Hi-Speed USB 2.0
Interfaces (optioneel) Compatibel met HP Jetdirect LAN-kaarten
Printertalen (standaard) T2300 e-multifunctioneel: TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

T2300 PostScript e-multifunctioneel: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF,
JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

Meegeleverde drivers T2300 e-multifunctioneel: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows
(geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger); HP PCL 3 GUI driver voor Mac
OS X; T2300 PostScript e-multifunctioneel: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor
Windows (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger); PostScript Windows,
Linux en Mac drivers;

Aanbevolen systeemspecificatie
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor, 1 GB

RAM, 2 GB vrije schijfruimte; Mac OS X v10.6: Mac computer met Intel® Core
Processor; 2 GB RAM; 4 GB vrije schijfruimte

Windows Windows® 7: 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM
(32-bits) of 4 GB RAM (64-bits), 4 GB vrije schijfruimte; Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium: 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor (1
GHz), 2 GB RAM; 4 GB vrije schijfruimte; Microsoft® Windows® XP
Professional/Home Edition (SP2 of hoger): Intel Pentium familie of AMD
K6™/Athlon™/Duron™ familie (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB vrije schijfruimte

Afmetingen (b x d x h)
Printer 1771 x 1010 x 1124 mm
Verzending 1930 x 766 x 827 mm
Gewicht
Printer 103 kg
Verzending 135 kg
Meegeleverd in de doos
CN727A HP Designjet T2300 e-multifunctionele printer; printkoppen;

introductie-inktcartridges; printeronderstel; rolinvoeras; handige naslaggids;
installatieposter; opstartsoftware; Scan2CAD software; USB-kabel; netsnoer

CN728A HP Designjet T2300 e-multifunctionele PostScript printer; printkoppen;
introductie-inktcartridges; printeronderstel; rolinvoeras; handige naslaggids;
installatieposter; opstartsoftware; Scan2CAD software; USB-kabel; netsnoer

Omgevingscondities
Temperatuur, in bedrijf 5 tot 40 °C
Temperatuur, bij opslag -25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag 0 tot 95% rel

Geluid
Geluidsdruk 43 dB(A)
Geluidskracht 6,1 B(A)
Stroomverbruik
Maximum < 120 Watt (actief); < 41 Watt (standby); < 11 Watt / < 28 Watt met geïntegreerde

digitale front-end (slaapstand); < 0,1 Watt (handmatig uit)
Voeding Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Certificering
Veiligheid EU (LVD en EN 60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch Compatibiliteit voor klasse B ITE producten: EU (EMC richtlijn)
ENERGY STAR Ja
Garantie

Twee jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale
wettelijke vereisten.

Product
CN727A HP Designjet T2300 e-multifunctionele printer
CN728A HP Designjet T2300 e-multifunctionele PostScript-printer
Accessoires
Q6709A HP Designjet 1118-mm as voor rolinvoer
CN501A HP Designjet externe vaste schijf
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN454A SCP reprocontrole voor HP (1 printer)
CN455A SCP reprocontrole voor HP (2 printers)
Inktsupplies
C9380A HP 72 grijze en fotozwarte printkop
C9383A HP Nr. 72 magenta en cyaan printkop
C9384A HP Nr. 72 matzwarte en gele printkop
C9397A HP 72 fotozwarte inktcartridge, 69 ml
C9398A HP 72 cyaan inktcartridge, 69 ml
C9399A HP 72 magenta inktcartridge, 69 ml
C9400A HP 72 gele inktcartridge, 69 ml
C9401A HP 72 grijze inktcartridge, 69 ml
C9403A HP 72 matzwarte inktcartridge, 130 ml
C9370A HP 72 fotozwarte inktcartridge, 130 ml
C9371A HP 72 cyaan inktcartridge, 130 ml
C9372A HP 72 magenta inktcartridge, 130 ml
C9373A HP 72 gele inktcartridge, 130 ml
C9374A HP 72 grijze inktcartridge, 130 ml
CH575A HP 726 Designjet matzwarte inktcartridge, 300 ml
Media supplies
C6030C HP Papier met coating, extra zwaar, 914 mm x 30,5 m
Q1397A HP Universal Bond Paper, 914 mm x 45,7 m
CG891A HP Recycled Bond papier, 1067 mm x 45,7 m
Service en support
UX901E HP Care Pack, hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2300eMFP, 3 jaar
UX908E HP Care Pack, hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2300eMFP, 4 jaar
UX907E HP Care Pack, hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2300eMFP, 5 jaar
UX902E HP Care Pack, hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5, voor Designjet T2300eMFP, 3 jaar
UX915PE HP Care Pack, post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2300eMFP, 1
jaar
UX914PE HP Care Pack, post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2300eMFP, 2
jaar
UX917PE HP Care Pack, post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5, voor Designjet T2300eMFP,1
jaar
H4518E HP Care Pack, netwerkinstallatieservice voor Designjet T23-71XX, 400-6200

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving
te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door
middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op:
http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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