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Zo klein mogelijk.

Spaart uw rug.
Praktisch.



De ideale grootformaat printer – 
Uw wensen, ons uitgangspunt!

Beste klant,

Wie weet er beter wat klanten tegenwoordig 
van een grootformaat printer verwachten, 
dan onze klanten zelf? Dus hebben wij ons 
goed geïnformeerd en geluisterd naar onze 
klanten. We zijn de ontwikkeling van het 
platform van de nieuwe HP Designjet T920, 
T1500 en T2500 begonnen met de eerste 
logische stap: We hebben beide partijen, 
onze klanten en onze productontwikkelaars, 
bij elkaar gebracht.

En de wensen en eisen van de ondervraagde 
architecten, ingenieurs en constructeurs 
lieten niet lang op zich wachten: betere 
ergonomie, kleiner formaat, onderbrekings-
vrij printen, eenvoudig papier verwisselen, 
printen rechtstreeks vanaf een USB-stick, 
netjes gestapelde prints die niet door elkaar 
liggen... De input was overweldigend, maar 
had in alle gevallen een gemeenschappelijke 
deler: veel meer gebruikersvriendelijkheid.

In de volgende stap hebben we een houten 
prototype ontwikkeld. Het uiteindelijke pro-
duct van deze constructieve samenwerking 
wordt op dit moment al door diverse archi-
tecten, ingenieurs en constructeurs dagelijks 
gebruikt:

een compacte printer, waarbij het papier 
vanaf de voorzijde verwisseld kan worden, 
waardoor het apparaat helemaal tegen de 

muur kan worden geschoven. Een tweerol-
len- systeem voor de T1500 & T2500, met 
normaal papier voor dagelijks gebruik en 
fotopapier voor presentaties ernaastt. Een
papieruitvoer, die de uitname van gewenste
prints aanmerkelijk vereenvoudigt en ga-
randeert, dat geen enkele print op de andere
valt en daardoor beschadigt.. En niet in de 
laatste plaats een groter touchscreen met 
USB-aansluiting, dat in geval van tijdnood 
een snelle print tussendoor rechtstreeks 
vanaf de printer mogelijk maakt

Wat zeggen de gebruikers over de innovatie-
ve eigenschappen van de HP Designjet T920, 
T1500 en T2500 ? Natuurlijk hebben we ook
nu weer om feedback gevraagd.

Veel plezier bij het lezen van het succesver-
haal!

Met vriendelijke groet,

Thomas Valjak
Vice President en General Manager
Large-Format Design Printing Solutions
Graphics Solutions Business, EMEA
Hewlett-Packard Company

Thomas Valjak

http://plotterwinkel.nl/hp-designjet-t920-36-inch-cr354a.html


Meer compacte afmetingen

Eenvoudig papier verwisselen aan de 
voorzijde

Vrij zicht op de lopende printopdracht

Touchscreen met USB-aansluiting

Opvangbak voor kreukvrij gestapelde 
plots

Wanneer gebruikers
het voor het zeggen zouden hebben ...
Het klinkt als het werk van een goede fee: productontwikkelaars 
van HP nodigen gebruikers van grootformaatprinters uit om 
hun wensen die zij voor hun dagelijks kantoorwerk hebben, in 
vervulling te laten gaan.

Grootformaatprinters bestaan als meer dan 20 jaar. Zijn er op dit terrein eigenlijk nog 
baanbrekende innovaties mogelijk? Op zijn laatst sinds de ontmoeting tussen de uitgenodigde 
architecten, ingenieurs en constructeurs en de productontwikkelaars van HP weten we: 
Ja zeker, en wat voor innovaties!

Met eenvoudige kartonnen dozen en houten en kunststofonderdelen, gingen de gebruikers 
en ontwikkelaars gezamenlijk aan het werk om het ideale grootformaat printermodel te 
construeren. Al snel werd duidelijk wat werkelijk belangrijk is voor onze klanten.

Papier hoeft niet meer onhandig aan de achterzijde van de printer worden bijgevuld. Dat maakt 
niet alleen het verwisselen van de rollen en ander printmateriaal eenvoudiger, maar 
daardoorkan de printer ook permanent tegen de muur worden geplaatst. En omdat ruimte 
in kantoren zoals bekend kostbaar is, werden ook de afmetingen van de toekomstige printer 
punt van discussie: Zouden deze niet gereduceerd kunnen worden? Zo gezegd, zo gedaan! 
Uiteindelijk zijn rollen van 36“ (84,1 cm) breed, meer dan voldoende om DIN-A0- afdrukken te 
printen.

Van dichtbij en veraf te bedienen
HP Designjet ePrinters kunnen vanaf praktisch elk punt via webbrowsers worden aangestuurd.
Maar wat te doen, wanneer u tussendoor even snel een print moet printen? Deze uitdaging 
betekende de geboorte van een andere wereldprimeur: het kleurentouchscreen met USB-
poort.. Daardoor kunnen prints rechtstreeks vanaf een USB-stick in opdracht worden gegeven 
en kunnen documenten vanaf de touchscreen vooraf worden bekeken.

Overzicht van het begin tot het eind
Maar wanneer er veel printopdrachten tegelijkertijd worden uitgevoerd, raakte je tot op heden 
gemakkelijk het overzicht kwijt.
Reden daarvoor: in de onderste opvangbak rollen langere plots gemakkelijk over elkaar en
kunnen bovendien door de daaropvolgende print worden beschadigd. Aan beide problemen 
is bij de gemeenschappelijke ontwikkeling gedacht. Uitkomst bieden nu zowel een vrij 
gezichtsveld op de lopende printopdracht als een nieuwe stacker bovenop de printer voor 
maximaal 50 prints.

Wensen van de klant vertaald naar bewegende beelden.
Kom meer te weten over onze gemeenschappelijke ontwikkeling en de nieuwe productdetails
hp.com/nl/you-made-it



Feedback– Interview met
een Designjet-gebruiker.

Waarom werd het tijd voor iets anders?
Wat stoorde u bij uw oude plotter?

Ach, weet u: Wanneer je ziet wat een
grootformaat printer tegenwoordig allemaal 
kan, mag je een 10 jaar oud apparaat rustig 
met zijn welverdiend pensioen sturen. 
Eigenlijk hebben mijn collega’s en ik ons pas 
gestoord aan het door elkaar raken van de 
verschillende prints toen we hoorden dat het 
ook anders kon.

Waardoor werd uw aandacht naar de nieu-
we HP Designjet getrokken?

Mijn HP-adviseur had mij een e-mail
gestuurd. Via dit bericht kwam ik op
een website, waarop ik de belangrijkste
productvernieuwingen kon bekijken.

Welke vernieuwingen zijn voor u
doorslaggevend geweest?

Eigenlijk alle vier waarvoor reclame werd ge-
maakt. Ook wij moeten schipperen met onze 
vierkante meters en vaak tussen neus en 
lippen door printen. In dat verband spraken 
de USB-poort en het snelle verwisselen van 
de rollen ons direct aan. Bovendien vinden 
wij zoeken heel vervelend en presenteren wij 
onze zakenpartners liever gladde plots dan 
gekreukte.

Hoe komen deze punten tot uiting
in de dagelijkse kantoorpraktijk?

In ons planningsbureau krijgen we
regelmatig bezoek van de meest uiteen-
lopende projectpartners. Daarbij heeft het 
zich al een paar keer bewezen, hen voor 
hun meegebrachte informatie een plotter 
met touchscreen en USB-interface ter 
beschikking te stellen. Intern zijn we vooral 
enthousiast over het gemakkelijker
verwisselen van de papierrollen en het 
tweerollen-systeem. Zo kunnen we parallel 
aan de dagelijks werkzaamheden
en presentaties rechtstreeks op de
gewenste medianen afdrukken.

Wist u dat de HP Designjet
T920, T1500 en T2500 samen met
collega’s uit uw branche ontwikkeld
zijn?

Ja, door de e-mail en de link naar de
website.

Wat vindt u van deze aanpak?

Lovenswaardig. Je merkt, dat er goed is
meegedacht, ook van de kant van HP, die 
fantastische oplossingen voor de wensen uit 
onze branche heeft ontwikkeld.

Even wat anders: Hebt u nog een
wens, die u graag in vervulling zou willen 
zien gaan?

Ehh… nee. Op dit moment ben ik 100%
tevreden. Maar u mag het over een paar jaar
best nog eens vragen, als HP weer zo’n
gemeenschappelijk ontwikkelingsproject
start.

Hartelijk dank, wij geven uw feedback 
graag door.

Na de levendige uitwisseling van ideeën bij de productontwikkeling 
waren wij heel erg nieuwsgierig naar de reacties van buitenaf. 
Gelukkig bood een gebruiker van een HP Designjet T1500 ons de 
gelegenheid daarnaar te informeren.

http://plotterwinkel.nl/grootformaat-printers-a0


Uw wensen, ons uitgangspunt!

Inruilpremie –
wij nemen uw oude 
apparaat terug.

Bel voor meer informatie:  0800 020 6191
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Bedrijfsprocessen vereenvoudigen, profi teren van goede voorwaarden!

Zo werkt het: Wanneer u gedurende de actieperiode een HP Designjet T920, T1500 of T2500 eMFP aanschaft, profi teert u bij ons van deze 
exclusieve aanbieding (inruil van uw oude apparaat). Neem contact met ons op en maak gebruik van deze unieke prijsvoordelen!

Uw wensen, ons uitgangspunt!

Tot 

€ 430 prijsvoordeel*
Bij de aankoop van een HP Designjet T920PS

Tot 

€ 800 prijsvoordeel*
Bij de aankoop van een HP Designjet T1500PS

Tot 

€ 1.100 prijsvoordeel*  
Bij de aankoop van een HP Designjet T2500PS 

Verwisselen van de 
papierrollen
aan de voorzijde

Neemt slechts mini-
male ruimte in 

Printen rechtstreeks 
vanaf USB-stick

Geïntegreerde stacker



Printuitvoer in nieuwe kwaliteit. Waarom zou u nog onder de prin-
ter moeten zoeken naar uw prints, als het bovenop eindelijk gewoon 
netjesgeordend en binnen handbereik is? De nieuwe stacker  aan
de bovenkant maakt een einde aan de gebruikelijke chaos bij
de printuitvoer. Geniet van gladde en keurig gestapelde prints,
waar u gewoon gemakkelijker doorheen kunt bladeren. Zo vindt u tot
50 plots heel snel uw kreukvrije exemplaar.

Rollen verwisselen was nog nooit zo eenvoudig.  U hebt voor 
verschillende projecten verschillende mediarollen nodig? Wij halen de 
gebruikersvriendelijkheid letterlijk naar voren: papierrollen kunnen nu 
gemakkelijk vanaf de voorzijde worden geplaatst. Gewoon vastklikken 
en het uitlijnen van de rol volgt automatisch. Zo snel en eenvoudig, 
dat u in de toekomst ook met een heel ander soort druk perfect om 
kunt gaan: de tijdsdruk.

Projectafwikkeling rechtstreeks via de printer. U rent vaak van 
de ene naar de andere afspraak? Nu kunt u digitale gegevens min of 
meer in het voorbijgaan printen: sluit gewoon uw USB-stick aan
en maak via het afdrukvoorbeeld uw keuze. Dankzij het kleuren-
touchscreen heeft uw nieuwe HP Designjet alles op het scherm.

A0-formaat op het kleinste oppervlak. Richt u bij de inrichting van 
uw werkplek op meer ruimte. Met hun compacte constructie voor 
rollen van slechts 36“ breed bewijzen de HP Designjet T920, T1500 
en T2500 vooral groot te zijn op papier. Want u bespaart tot wel 34 
cm ruimte ten opzichte van standaardplotters.

Dit zag u nog nooit bij grootformaatprinters! Lees hier alles
over de unieke innovaties en de voordelen.

HP Designjet T920, T1500, T2500:
Wereldprimeur in een serie.

Maak van dichtbij kennis met uw wensmodel!

Strijk met uw hand over de compacte behuizing, laat uw blik vallen op het 
gegraveerde scherpe touchscreenmenu en ervaar de warmte van net
bedrukt papier. Het enige dat mooier is dan op de hoogte te zijn van deze 
wereldprimeurs, is er zelf mee te werken. Ga op zoek naar de dichtstbij-
zijnde HP dealer die u alle facetten van de innovatieve HP Designjet serie 
tijdens een uitvoerige productdemonstratie kan laten zien.

Bel naar het gratis nummer 0800 020 6191.
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Wij willen graag weten, wat u
bezighoudt.
Wilt u 5 minuten de tijd nemen om onze vragenlijst in te vullen?

Met elkaar in gesprek gaan kan grote gevolgen hebben. De gemeenschappelijke ontwikkeling 
van de HP Designjets T920, T1500 en T2500 is daarvan het indrukwekkende bewijs. Wij willen 
graag met u verder op de ingeslagen weg.

Laten we met elkaar in gesprek gaan. Met slechts een paar klikken kunt u ons laten weten, wat 
u als gebruiker bezighoudt.

Snel zijn loont de moeite! De eerste 20 personen die de vragenlijst invullen, ontvangen 
een limited edition USB-stick in de vorm van het originele houten model uit de 
ontwikkelingsafdeling van HP

hp.com/nl/designjet-survey

Meedoen
en winnen.




