
HP Designjet T2500 e-multifunctionele
printerserie
Nieuw ontworpen, web-verbonden eMultifunctionele printer met A0-size afdruk-, scan- en
kopieerfunctionaliteit.

1 Een HP Designjet ePrint & Share account, een internetverbinding naar de printer en een aangesloten internet-compatibel
apparaat zijn vereist. Als u de HP Designjet ePrint & Share mobiele app gebruikt, hebt u een compatibel Apple® iOS- of
Android™-device en een internetverbinding nodig. Data- of verbindingskosten kunnen van toepassing zijn. De afdruktijden
kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/eprintandshare
2 Scannen van PDF-bestanden is alleen mogelijk op de HP Designjet T2500 PostScript eMultifunctionele printer.
3 Alleen TIFF-, JPEG- en PDF-bestanden tot een grootte van maximaal 10 MB kunnen per e-mail verzonden worden.

1. Als Aurasma geïnstalleerd is, ga dan naar het HP Designjet-channel op http://auras.ma/s/4v5Xk
2 . Als Aurasma niet geïnstalleerd is, kunt u het downloaden:
a. Google Play - http://auras.ma/s/android
b. Apple Store - http://auras.ma/s/ios
Ga als het downloaden gereed is naar het HP Designjet-channel op http://auras.ma/s/4v5Xk
3. Open de applicatie en wijs de afbeelding aan om de HP Designjet video te bekijken

Een innovatieve gebruikservaring.
● Altijd nette uitvoer – de afdrukken komen vlak en gesorteerd op de geïntegreerde

uitvoerlade terecht.

● Volledige controle: controleer mediarollen, bekijk de printerstatus op het touchscreen en
volg taken tijdens het afdrukken.

● Laad moeiteloos twee papierrollen, ook wanneer u zit, met het laadmechanisme aan de
voorzijde en automatische roluitlijning.

● Maak ruimte vrij met een compacte, geïntegreerde 914-mm (36-inch) A0-printer die
afdrukt, scant en kopieert.

Afdrukken, scannen en kopiëren met één apparaat.
● Versnel uw workflow: scan schetsen en tekeningen met handgeschreven opmerkingen

en e-mail deze direct naar uw partners1.

● Deel en beheer uw content direct – scan rechtstreeks naar een netwerkmap, FTP-site,
USB-drive of naar de cloud.

● Hogere uptime: druk meerdere jobs af op verschillende media en formaten met twee
mediarollen en slim wisselen.

● Maak A1-afdrukken in 21 seconden. Originele HP inkt produceert diep zwart en echt
neutraal grijs.

Print vanaf vrijwel elke locatie1.
● Met uw Apple® of Android™ smartphone of tablet kunt u vrijwel overal printen1.

● Open en print projecten vanuit de cloud met HP Designjet ePrint & Share1 als u niet op
kantoor bent.

● Sla uw werk automatisch op naar de cloud wanneer u afdrukt en scant met HP Designjet
ePrint & Share1.

● Druk af en scan2 zonder drivers met een USB-drive en e-mail projecten rechtstreeks
naar de T2500 eMFP1,3.



HP Designjet T2500 e-multifunctionele printerserie
Technische specificaties
Printen
Lijntekeningen 21 sec/pagina, 120 A1 prints per uur, 60 A0 prints per uur
Printresolutie Tot 2400 x 1200-geoptimaliseerd dpi
Marges (boven x onder x rechts x links) Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm (randloos met fotopapier op rol)

Vel: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Technologie Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt Inkt op kleurstofbasis (C, G, M, pK, Y); op pigmentbasis (mK)
Inktdruppel 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Printkoppen 1 (cyaan, magenta, geel, grijs, matzwart, fotozwart)
Lijnaccuratesse ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij

23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0/E HP Matte film in
Presentatie of Standaard modus met originele HP inkt

Minimum lijnbreedte 0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Media
Verwerking Invoer: automatische invoer voor twee rollen aan de voorzijde; slim

wisselen tussen rollen; losse vellen; Uitvoer: geïntegreerde uitvoerlade
(van A4/A tot A0/E, met een capaciteit van maximaal 50 A1/D-formaat
vellen); media opvangbak; automatische mediasnijder; Scanner: vlak
scanpad voor losse vellen en originelen op karton

Typen Bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating,
super heavyweight plus mat, gekleurd), technisch papier (natural tracing,
translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier
(satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backlit, zelfklevend
(two-view cling, indoor papier, polypropyleen, vinyl)

Formaat Vellen 210 tot 914 mm breed; Rollen 279 tot 914 mm
A4; A3; A2; A1; A0

Gewicht 60 tot 328 gr/m²
Dikte Tot 0,5 mm
Scannen
Scansnelheid Tot 3,81 cm/sec (kleur, 200 dpi); tot 11,43 cm/sec (grijstinten, 200 dpi);
Resolutie 600 x 600 dpi
Maximum scanformaat 914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15.000 mm (TIFF)
Maximum scandikte 0,8 mm
Kopiëren
Verkleinen/vergroten 25 tot 400%
Maximum aantal kopieën Tot 99 kopieën
Kopieerinstellingen Kopieerkwaliteit; kopiëren in kleur; rol; contenttype; origineel papiertype;

achtergrond verwijderen; contrast; rechtzetten; ondersteuning voor
blauwdrukken

Geheugen
Standaard 128 GB (virtueel). Gebaseerd op 1,5 GB RAM
Vaste schijf Standaard, 320 GB
Interfacemogelijkheden
Interfaces (standaard) Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Printertalen (standaard) CR358A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS , HP PCL 3 GUI, URF; CR359A:

Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2,
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS , HP PCL 3 GUI, URF;

Papierbanen Printerdriver, HP Designjet ePrint & Share, HP Embedded Web Server,
direct afdrukken vanaf een USB-flashdrive, afdrukken via e-mail

Meegeleverde drivers CR358A: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; HP PCL 3 GUI driver voor
Mac OS X; CR359A: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; PostScript
Windows, Linux en Mac drivers;

Omgevingscondities
Temperatuur, in bedrijf 5 tot 40 ºC
Temperatuur, bij opslag -25 tot 55 ºC
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 20 tot 80% rel
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag 0 tot 95% rel
Geluid
Geluidsdruk 47 dB(A) werkend; 39 dB (A) standby
Geluidskracht 6,5 B(A) werkend; 5,8 B(A) standby

Meegeleverd in de doos
CR358A HP Designjet T2500 eMFP; printkop; introductie-inktcartridges;

uitvoerlade; printerstandaard en opvangbak voor media; rolinvoerassen;
handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer

CR359A HP Designjet T2500 PostScript eMFP; printkop; introductie-inktcartridges;
uitvoerlade; printerstandaard en opvangbak voor media; rolinvoerassen;
handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer

Afmetingen (b x d x h)
Printer 1399 x 916 x 1110 mm
Met verpakking 1502 x 759 x 825 mm
Gewicht
Printer 112 kg
Met verpakking 137,5 kg
Voeding
Stroomverbruik < 260 Watt (maximaal); < 120 Watt (tijdens het afdrukken); < 4 Watt / < 7

Watt met geïntegreerde digitale front-end (slaapstand); 0,1 Watt (auto
off); 0 Watt (uit, schakelaar)

Voeding Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 – 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz),
max 2 A

Certificering
Veiligheid EU (LVD en EN 60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch Compatibel met de vereisten voor Klasse A: EU (EMC richtlijn)
Omgeving ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze
Garantie

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

Bestelinformatie
Product
CR358A HP Designjet T2500 A0/914mm eMultifunctionele printer

CR359A HP Designjet T2500 A0/914mm eMultifunctionele PostScript-printer

Accessoires
C0E65A HP Designjet T9x0/Tx500 36-inch rolinvoeras

CN538A HP Designjet 3-inch kernadapter

Inktsupplies
B3P06A HP 727 Designjet printkop

B3P13A HP 727 cyaan Designjet inktcartridge, 40 ml

B3P14A HP 727 magenta Designjet inktcartridge, 40 ml

B3P15A HP 727 gele Designjet inktcartridge, 40 ml

B3P17A HP 727 zwarte Designjet fotoinktcartridge, 40 ml

B3P18A HP 727 grijze Designjet inktcartridge, 40 ml

B3P19A HP 727 cyaan Designjet inktcartridge, 130 ml

B3P20A HP 727 magenta Designjet inktcartridge, 130 ml

B3P21A HP 727 gele Designjet inktcartridge, 130 ml

B3P22A HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 130 ml

B3P23A HP 727 zwarte Designjet fotoinktcartridge, 130 ml

B3P24A HP 727 grijze Designjet inktcartridge, 130 ml

C1Q11A HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 69 ml

C1Q12A HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 300 ml

Service en support
U0MD9E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0ME3E - HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0ME1E - HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0ME2E - HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0ME9PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0MF2PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0MF1PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP

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 is beschikbaar op http://www.hp.com/go/DesignjetT2500

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