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HP DesignJet T830 MFP, A0 plotr + skener + kopírka      121.900,- Kč bez DPH
 

● Cenově nejdostupnější velkoformátová multifunkce na českém trhu
● Kombinace plotru, velkoformátového skeneru a kopírky
● Určen pro potřeby architektů a projektantů CAD
● Kompaktní design pro snadný transport a použití v horších podmínkách
● Podavač pro 1 roli papíru do šířky role 36“ / 914 mm
● Možnost tisku na listy, zabudovaný vstupní i výstupní podavač pro formát A3
● Tisk stránky A1 již za 25 s v rychlém módu
● Systém 4 inkoustů HP Vivera (Mk, C, M, Y)
● Flexibilní velikost inkoustových kazet od 40 do 300 ml dle potřeby
● Optimalizované rozlišení při tisku 2400x1200 dpi
● Tiskový jazyk HP-GL/2, HP RTL
● Skenování v rozlišení 600 dpi, max. velikost 914 x 2770 mm
● Možnost skenování do PDF
● Barevný dotykový displej
● Vstup USB na čelním panelu
● Gigabitový printserver
● Podpora Wi-Fi Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, možnost tisku z Androidu, iOS
● Možno dokoupit speciální ochranný obal se zesíleným podvozkem pro použití např. na stavbě
● Záruka na DesignJet T830: 2 roky, možno prodloužit záruku HP Carepackem až na 5 let

Podrobný technický popis plotru ZDE

Zájemcům nabízíme zkušební tisk na plotru HP DesignJet v HP Democentru.

Náhradní inkoustové cartridge:

HP no 728 69-ml matně černá ink. Kazeta 1 940 Kč bez DPH
HP no 728 40-ml ink. Kazeta C / M / Y    990 Kč bez DPH  (cena za jednu barvu)
HP no 728 130-ml ink. Kazeta C / M / Y 2 280 Kč bez DPH  (cena za jednu barvu)
HP no 728 300-ml ink. Kazeta Bk / C / M / Y 4 450 Kč bez DPH  (cena za jednu barvu)

Podrobnou cenovou kalkulaci, zahrnující dodání a instalaci nového plotru do vaší firmy, volitelné doplňky a spotřební materiál k novému plotru 
a případně i odvoz starého plotru k ekologické likvidaci, vám vyhotovíme na vyžádání. 

Tato nabídka je aktuální k datu 24.11.2017, dále se mohou ceny měnit zejména vlivem kolísání kursu Kč k € a USD.
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