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Comunicado à imprensa 

HP transforma processo de impressão de grandes 
formatos com novas ePrinters ergonomicamente 
projetadas  
Novas ePrinters HP Designjet aprimoram a experiência do usuário para 
profissionais de arquitetura, engenharia, construção e design 

 

PALO ALTO, Califórnia, 05 de junho de 2013 - Hoje, a HP apresentou duas impressoras 

conectadas à web que transformam o processo de impressão de grandes formatos com 

um novo design ergonômico que fornece uma experiência do usuário aprimorada para 

profissionais de arquitetura, engenharia, construção e design.  

 

Os profissionais de design de hoje estão mais móveis do que nunca – deslocando-se 

entre escritórios, locais de trabalho e aeroportos. Além disso, o processo de design é 

altamente colaborativo, ocorrendo entre diferentes equipes e em diferentes fusos 

horários. 

 

As novas HP Designjet T920 e T1500 ePrinter series ajudam os atarefados grupos de 

trabalho a concluir trabalhos de maneira eficiente ao imprimir corretamente desde o início 

com visualizações de impressão reais e cumprir prazos com impressões rápidas de alta 

qualidade.  Além disso, esses dispositivos ajudam os usuários a acessar, visualizar e 

imprimir projetos em trânsito a partir da nuvem, assim eles podem colaborar facilmente 

com equipes remotas.  

 

Os dispositivos de 91,44 cm (36 pol.) foram projetados com base no amplo envolvimento 

com usuários no início do processo de desenvolvimento.  Os usuários propuseram 

designs que solucionassem as dificuldades que eles sofrem antes, durante e depois do 

processo de impressão.  A partir dessas informações, a HP identificou uma bandeja de 

saída e verdadeira alimentação frontal de rolos como as principais áreas para 

aprimoramento. 

 

A bandeja integrada de empilhamento de saída nos dispositivos muda a forma como os 

usuários coletam e organizam impressões de grandes formatos.  Essa bandeja é 

embutida na parte superior do dispositivo e oferece impressões planas e intercaladas. 

Esse novo sistema de saída melhora a produtividade ao reduzir o tempo gasto 

procurando e organizando impressões, e elimina a necessidade dos usuários se 

abaixarem para coletar impressões. 

 

Além disso, o novo design industrial apresenta uma superfície plana na parte superior dos 

dispositivos, criando uma mesa de revisão de mídias para uma verificação rápida e fácil 

dos projetos impressos.  Criado para uma operação encostada na parede, o recurso de 
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verdadeira alimentação frontal de rolos permite que os usuários coloquem mídia 

facilmente, mesmo enquanto estiverem sentados. Além desses novos recursos de design, 

as ePrinters HP Designjet T920 e T1500 oferecem as mais rápidas velocidades de 

impressão do mercado.
(1) 

  

 

“Com a HP Designjet T1500 ePrinter na empresa, podemos entregar apresentações 

rapidamente e trabalhar até o minuto final de uma proposta”, afirmou Gerardo Salinas, 

sócio do Rojkind Architects. “A capacidade da impressora de intercalar impressões e 

organizar a fila nos permite imprimir desenhos e projetos com mais eficiência; minha 

equipe tem uma vantagem competitiva e nossos negócios são melhores e mais rápidos.” 

 

Melhor experiência do usuário com base na inovação voltada para o cliente  

Para grupos de trabalho pequenos a médios, a compacta HP Designjet T920 ePrinter 

elimina a desorganização na saída com uma bandeja de empilhamento integrada que 

intercala até 50 folhas de mídias de tamanho A4 a A0. A verdadeira alimentação frontal 

de rolos e o alinhamento automático de rolos de papel simplificam o manuseio de mídias. 

O dispositivo opera com velocidades em apenas 21 segundos por impressão A1/D e é 

equipado com 32 GB de espaço de memória virtual para processar arquivos complexos e 

fornecer impressões mais rápidas.
(1) 

 

 

Ideal para ambientes com vários usuários, a HP Designjet T1500 ePrinter vem equipada 

com dois rolos e apresenta alinhamento automático e recursos de troca inteligente para 

lidar com vários trabalhos em diferentes tipos e tamanhos de mídias. Com o dobro do 

poder de processamento em relação a sua antecessora, a HP Designjet T1500 ePrinter 

usa um processador paralelo com uma unidade de disco rígido de 320 GB para imprimir 

vários arquivos simultaneamente. 

 

As ePrinters HP Designjet T920 e T1500 apresentam uma tela de toque colorida intuitiva, 

que oferece aos usuários controle adicional com a capacidade de gerenciar filas de 

trabalhos, controlar os custos de impressão
(2)

 e ter visualizações de impressão reais. Com 

seis tintas originais da HP e a cabeça de impressão HP, a nova série pode produzir 

tonalidades escuras de preto, tons de cinza neutros verdadeiros, cores vívidas e linhas 

nítidas. 

 

“Nossos clientes buscam constantemente ferramentas mais eficientes e fáceis de usar para 

dar vida a suas ideias”, afirmou Ramon Pastor, vice-presidente e gerente geral de 

impressões de grandes formatos da HP. “Trinta anos depois do lançamento da primeira 

impressora Designjet, a HP continua a trazer soluções de impressão de grandes formatos 

para profissionais de design, arquitetura, engenharia e construção com recursos 

inovadores, como a bandeja de empilhamento integrada e verdadeira alimentação frontal 

de rolos, que transformam o processo de impressão interna além de permitir que os 

usuários tenham mais tempo para a criatividade.”   

 

http://www.rojkindarquitectos.com/
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Impressão praticamente de qualquer lugar com o HP Designjet ePrint & Share
(3)    

 

O portfólio de ePrinters HP Designjet apresenta o HP Designjet ePrint & Share, um serviço 

de web gratuito que facilita o acesso, a visualização e a impressão de documentos em 

grandes formatos usando um tablet ou smartphone Android ou Apple, um notebook ou a 

tela de toque de uma ePrinter.
(3)

  

 

Juntamente com o HP Designjet ePrint & Share, as ePrinters HP Designjet T920 e T1500 

conectadas à web permitem que os usuários salvem cópias de projetos automaticamente 

na nuvem ao imprimir.
(3) 

Os usuários também podem enviar projetos para imprimir por e-

mail, anexando ao e-mail um arquivo PDF ou outro arquivo pronto para impressão.
(3) 

Os 

clientes podem enviar o arquivo para o endereço dedicado da ePrinter.  

 

“A combinação da HP Designjet T920 ePrinter e o HP Designjet ePrint & Share permite que 

nossa empresa colabore mais facilmente em todo o mundo, projetando com parceiros 

independentemente dos limites geográficos”, afirmou Muhannad El Midani, gerente de 

projeto da SSH.   
 

Preços e disponibilidade
   
 

 Espera-se que as HP Designjet T920 e T1500 ePrinter series estejam disponíveis em 

todo o mundo a partir de 08 de julho por preços de varejo estimados de US$ 4.295 e 

US$ 6.295, respectivamente.
(4)

 

 O HP Designjet ePrint & Share está disponível sem custo adicional para clientes da HP 

Designjet com a criação de uma conta em www.hp.com/go/eprintandshare. O 

aplicativo móvel está disponível por meio do Google Play e da Apple App Store. 

 

Informações adicionais sobre o portfólio da HP Designjet estão disponíveis em 

www.hp.com/go/DesignjetSpring2013 e em www.hp.com/go/designjet. Vídeos e 

atualizações dos produtos estão disponíveis no Facebook em 

www.facebook.com/HPdesigners, no Twitter em www.twitter.com/hpgraphicarts e no 

YouTube em www.youtube.com/hpgraphicarts.  

 

Sobre a HP 

A HP cria novas possibilidades para que a tecnologia tenha um impacto relevante nas 

pessoas, nas empresas, nos governos e na sociedade. Como a maior empresa de 

tecnologia do mundo, a HP reúne um portfólio que abrange impressão, computação 

pessoal, software, serviços e infraestrutura de TI na convergência da computação em 

nuvem, e conectividade, criando experiências integradas, seguras e atentas ao contexto 

para um mundo conectado. Mais informações sobre a HP (NYSE: HPQ) estão disponíveis 

em http://www.hp.com.br. 

 
(1) As HP Designjet T920 e T1500 ePrinter series podem imprimir em apenas 21 segundos por impressões de 

tamanho A1/D no modo econômico, mais rápido do que a Canon iPF825, a Canon iPF755, a Epson SC-

T5000 e a SC-T7000. Comparação com base nas especificações publicadas dos fabricantes das 

velocidades de impressão mais rápidas disponíveis. 

(2) Apenas a HP Designjet T1500 series. 

http://www.hp.com/go/designjeteprinters
http://youtu.be/VlWy1_rvB7E
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(3) Requer uma conta HP Designjet ePrint & Share, conexão de Internet à impressora e um dispositivo 

conectado à Internet. Ao usar o aplicativo móvel HP Designjet ePrint & Share, são necessários um 

dispositivo Apple iOS ou Android compatível e conexão à Internet. Taxas sobre dados ou conexão poderão 

ser aplicáveis. O tempo para impressão pode variar. Mais informações estão disponíveis em 

www.hp.com/go/eprintandshare. 

(4) Preços de varejo estimados nos EUA. Os preços reais podem variar.  

 

                                                                                                 Se tais 

riscos ou incertezas se concretizarem, ou se tais premissas estiverem incorretas, os resultados da HP e de suas 

subsidiárias consolidadas poderão diferir materialmente dos expressos ou implícitos por tais declarações e 

pressupostos de intenção. Todas as declarações diferentes das declarações de fatos e relatórios históricos 

podem ser consideradas como declarações de intenções, incluindo, mas sem a elas se limitar, quaisquer 

declarações de planos, estratégias e objetivos de gerenciamento para operações futuras; quaisquer declarações 

referentes a desenvolvimento, desempenho, participação no mercado ou desempenho em relação aos 

concorrentes esperados relativos a produtos e serviços; quaisquer declarações referentes a resultados 

operacionais e financeiros previstos; quaisquer declarações relativas a expectativas ou opiniões; e quaisquer 

declarações de suposições subjacentes a qualquer um dos precedentes. Entre os riscos, incertezas e suposições 

incluem-se tendências e eventos geopolíticos e macroeconômicos; as pressões da concorrência enfrentadas 

pelas empresas da HP; o desenvolvimento e a transição de novos produtos e serviços, e o aprimoramento dos 

produtos e serviços existentes, para atender às necessidades dos clientes e responder a tendências 

tecnológicas emergentes; a assinatura e o cumprimento de contratos pela HP e seus clientes, fornecedores e 

parceiros; a proteção dos ativos de propriedade intelectual da HP, incluindo propriedade intelectual licenciada de 

terceiros; integração e outros riscos associados à combinação de negócios e transações de investimento; a 

contratação e a retenção de funcionários-chave; as hipóteses relacionadas à aposentadoria e a outros custos 

pós-aposentadoria e programas de aposentadoria; a execução, o cronograma e os resultados de planos de 

reestruturação, incluindo estimativas e hipóteses relacionadas aos custos e aos benefícios antecipados da 

implementação desse tipo de plano; a solução de investigações e disputas pendentes; e outros riscos que estão 

descritos nos documentos da HP juntamente com a Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores 

Mobiliários e Câmbio), incluindo o relatório anual da HP no Form 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de 

outubro de 2012. A HP não assume obrigações e não pretende atualizar estas declarações de intenção. 

 

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas 

a alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas 

declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser 

interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos 

ou erros editoriais contidos neste documento. 

 


