HP Designjet 4500 Tarayıcı

Geniş formatlı baskı yeteneğinizi tamamlamak üzere işletmenize renkli
tarama yeteneği getirerek iş akışını hızlandırın ve üretkenliği artırın.
Mevcut iş ortamınızla ve çeşitli üçüncü taraf tarama uygulamalarıyla
kolayca bütünleşir.
Fotokopi merkezleri ve baskı hizmeti sağlayanlarda bulunan üretim departmanları için ideal modüler çözüm.
Ayrıca, çalışma grupları ve teknik üretim departmanlarının grafik, harita, görüntüleme, çizim ve afiş gibi
kısa süreli görüntüler için yüksek kaliteli geniş format tarama ve fotokopiler elde etmesi gereken KOBİ ve
işletmelerdeki AEC, MCAD ve GIS müşterileri için mükemmel.
HP Designjet 4500
Tarayıcı

Yüksek kaliteli renkli fotokopi ve taramayı şirket içinde yaparak sonuç alma süresini kısaltın.Saniyede
76mm'ye (3 inç) varan renkli ve saniyede 254mm'ye (10 inç) varan siyah-beyaz tarama hızıyla HP Designjet
4500 Tarayıcı eşsiz fotokopi ve tarama performansı sunar ve verimliliği artırır. Güçlü tarama çözünürlüğü,
gerçekçi renkler ve hassas çizgilerle yüksek kaliteli görüntüler oluşturur. 3 fotoğraf makinesinden elde edilen
508 dpi optik ve 2400 ppi geliştirilmiş çözünürlük ve %0,1 çizgi doğruluğu ile taranmış dosyalarınız yeni
çıktıdan farksız olur ve orijinal belgeleri tam olarak çoğaltabilirsiniz.
Üçüncü taraf uygulamalarıyla bütünleşen güçlü bir HP renkli tarama-fotokopi-baskı sistemi kurun.Entegre
fotokopi sistemi tarayıcı, kullanıcı arabiriminde gerçek zamanlı yazıcı, ortam ve kuyruk bilgileri içerir.
Önceden yapılandırılmış sürücüler ve dahili ağ üzerinde çalışma özelliği, bu tarayıcıyı HP Designjet
5000/5500 serisi, 4000/4500 serisi, 1000 serisi ve 500/800 serisi ürünlerinize eklemenin çok kolay
olmasını sağlar. HP tasarım ve üretim çözümünüze bu tarayıcıyı dahil ederek, tekrar edilen kullanıcı eğitimini
ortadan kaldırın. Rasterden, vektöre dönüştürme gibi çok çeşitli endüstri lideri üçüncü taraf uygulamaları
kullanabilirsiniz.
Tek bir düğmeye dokunarak tarama, fotokopi ve baskı.Kolay, pratik çalıştırma için 15 inçlik dokunmalı
grafik ekranı kullanın. İşinizi hızlandırmak için gelişmiş fotokopi özelliklerini kullanın. İdeal görüntüyü elde
etmek için görüntüleri küçültün veya büyütün ve marjları ayarlayın. Ortam tasarrufu için yuvalama seçeneğini
kullanın ve panelleme seçeneğiyle istediğiniz büyütmeleri kolayca elde edin. Taranmış dosyaları bir ağ
klasörüne kaydedin veya CD ya da DVD'ye yazın. Dahili klavye üzerinden, 10/100Base-T ağ üzerinde
çalışma ve TCP/IP protokollerini kullanarak sorunsuzca ağ üzerinde iletişim kurun.
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Sertifikalar

Garanti

Sipariş bilgileri
Yaprak beslemeli
8 cm/sn (renkli, 200 dpi/400 dpi Turbo); 25 cm/sn (siyah-beyaz, 200 dpi/400 dpi Turbo)
Tek renkli tarama: 200 dpi/400 dpi Turbo hızında siyah metin grafikler ile A2 resim; renkli tarama: 200
dpi/400 dpi Turbo, 24 bit RGB A1 tam mürekkepli renkli resim
Optik çözünürlük:508 dpi'ye kadar
Renk
Siyah-beyaz
Draft:
150 x 150 dpi
150 x 150 dpi
Normal:
200 x 200 dpi
200 x 200 dpi
En iyi modu:
300 x 300 dpi
300 x 300 dpi
Geliştirilmiş:
2400 dpi'ye kadar
+/- %0,1
TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF (24 bit); TIFF, PDF (8 bit); TIFF, DWF, CALS G4 (1 bit)
1067 mm x HDD ve dosya türü ile sınırlı
Renk uyumlu floresan lamba
24 bit renkli ve 8 bit gri tonlama
256
Aşındırıcı olmayan kağıt, vellum, Mylar, sepya, ozalitler, plastik film, plastik laminat, köpük levha, karton levha
(sunta, taş plaka, metal plaka veya aşındırıcı, kirli, pürüzlü, keskin kenarlı, metal kenetli, yanmış yüzeyler
kullanılamaz)
0,08 mm - 15,2 mm
Yaprak ve karton orijinaller için düz kağıt tarama yolu
Renkli metin ve resim: En fazla 9600 dpi
%1 – 10000
1000'e kadar
Orijinal tipi, görüntü kesme ve önizleme hizalama, hafiflik, doygunluk ve RGB kontrolleri, keskinleştir/flulaştır,
ters kopya, büyütme/küçültme, panelleme, döşeme, içe içe yerleştirme, muhasebe, toplu
Intel® Pentium® 4. 2,3 GHz
1 GB RAM. Standart, 40 GB
Hızlı Ethernet 10/100Base-TX, FireWire
Dahil olan sürücüler: HP Makro Yükleyici ve HP Designjet 500, 800, 1000, 4000, 4500, 5000 ve 5500,
T610, T1100, Z2100, Z3100 ve Z6100 serisi yazıcılar için Windows® sürücüleri. Web'deki sürücüler:
WinXPe
Kopya/tarama/baskı işlevi, kolay kullanımlı renkli bir LCD dokunmalı ekran ve pratik yazılım yoluyla kontrol
edilir
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Mac OS 9.x, Mac OS X; UNIX; Linux
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; IBM OS/2 WARP v 3.0, 4.0; HP-UX v 10.X, 11.X;
Sun Solaris 2.5X, 2.6; IBM AIX v 3.2.5 ve üstü; MPE-IX v 5.5; Mac OS 9.X, OS X
Gereksinimler: 100 - 240 VAC (+/- %10) otomatik ayarlama, 50/60 Hz, azami 5 amper. Kaynak: Dahili
Evrensel Güç Kaynağı. Tüketim: 300 watt maksimum
Ambalajdan çıkarıldığında: 1800 x 850 x 1380 mm. Ambalajlı: 1910 x 690 x 730 mm
Ambalajdan çıkarıldığında: 92,5 kg. Ambalajlı: 143,5 kg
Çalıştırma sıcaklığı: 5° - 40° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 18 – 32° C. Çalıştırma nemi: %20 - 80 göreli
nem (çiysiz). Önerilen çalıştırma nemi: %25 - 70 göreli nem. Depolama sıcaklığı: -20 – 55°C. Depolama
nemi: %20 - 80 göreli nem (çiysiz). ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd6,3 B(A). Ses basıncı:
LpAm 46 dB(A)
Güvenlik: IEC 60950 ile uyumlu, EU LVD ve EN60950, ABD ve Kanada için UL sertifikası, Meksika NYCE,
Arjantin IRAM, Singapur PSB, Rusya VNIIS, DEMKO, Çin CCC, Tayvan BSMI dahildir
EMC sertifikaları: A Sınıfı ITE ürünleri gereksinimleri ile uyumlu: AB (EMC Directive), ABD (FCC, DoC), Kanada
(DoC), Avustralya (ACA), Yeni Zelanda (MoC), Japonya (VCCI), Tayvan (BSMI), Çin (CCC)
İki yıllık sonraki iş günü, müşteri yerinde garanti
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HP Designjet 4500 Tarayıcı,
sehpa, dokunmatik ekran
(panel PC), klavye, güç
kabloları, FireWire kablosu
(2), ortam kılavuzu (2),
bakım sayfası, sistem
kurtarma DVD'si, bakım
takımı, plastik toz örtüsü,
tarayıcı kurulum posteri,
tarayıcı Hızlı Başvuru
Kılavuzu, Müşteri Hizmetleri
Kılavuzu

Q5676A

HP Designjet 4500 42 inç
Rulo Besleme Mili
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HP Designjet 256 MB Bellek
Yükseltmesi
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HP Designjet Yüksek Hızlı
USB 2.0 Kartı
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HP Designjet 4500 İstifleyici

Aksesuarlar

Servis ve destek
UD900A/E HP Destek Paketi, Ertesi İş
Günü Müşteri Yerinde, 3 yıl
UD901PA/PE HP Destek Paketi,
Garanti Sonrası, Ertesi İş Günü Müşteri
Yerinde, 1 yıl
Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve
hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu
adrese gidin
http://www.hp.com/go/designjet
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