Skener HP Designjet HD
Skenování a kopírování jediným stisknutím tlačítka.

Rychlý převod originálů na digitální dokumenty.
● Vysoká rychlost skenování až 7,6 cm (3 palce)/s barevně a až 25,4 cm
(10 palců)/s černobíle.
● Díky vysoké rychlosti zpracování skenerem HP Designjet se výrazně zkrátí
zpracování velkých souborů.
● Výkonné rozlišení skenování umožňuje vytvářet obrázky s realistickými
barvami a precizními obrysy, které jsou lepší než originál.
● Vytvořte velkoformátové barevné nebo černobílé skeny ze širokých nebo
silných tuhých originálů.

Vytvořte integrovaný systém skenování, kopírování a
tisku HP.
● Získejte konzistentní reprodukci barev s vestavěnou kalibrací barev
v uzavřené smyčce.
● Integrace s tiskárnou umožňuje snadné použití, kvalitní kopírování a
výkonnost.
● Výkonný snadno použitelný produkční systém HP s přednastavenými
ovladači a vestavěným připojením k síti, který usnadňuje tisk a kopírování
přímo pomocí produktů HP Designjet.
● Ukládání naskenovaných souborů do velké řádky formátů včetně PDF, TIFF,
JPEG2000 a DWF a snadná integrace s dalšími aplikacemi.

Snadné skenování a kopírování jediným stisknutím
tlačítka.
● Intuitivní ovládací prvky a barevný grafický displej s úhlopříčkou 38,1 cm
(15 palců) umožňují snadné používání.
● Pokročilé funkce kopírování urychlují úlohy a umožňují rychlé a snadné
kopírování.
● K vytvoření ideálního obrazu můžete použít funkce zvětšení a zmenšení
obrazu a úpravy okrajů.
● Funkce vložení umožňuje šetřit médii a funkce panelů umožňuje snadnou
tvorbu velkých zvětšení.

Skener HP Designjet HD
Technická specifikace
Skenování

Co je obsaženo v krabici

Rychlost skenování

Barva (200 dpi/400 dpi Turbo): až 8 cm/s; Černobíle (200 dpi/400 dpi CQ654B
Turbo): až 25 cm/s

Rozlišení skenování,
hardwarové

Až 600 x 600 dpi

Rozlišení optického
skenování

Až 600 dpi

Maximální velikost skenu (na 1 067 mm široký
ploše)

Kopírování

Podporované tiskárny
Produkty řady HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x
0/T1 xx0 /T 7x0 , Z2100/Z3x00 a Z6100

Rozměry (š x h x v)
Tiskárna

1800 × 850 × 1 380 mm

Včetně balení

1910 x 680 x 760 mm

Rozlišení kopií

Až 9 600 dpi

Zmenšení/zvětšení

1 až 10 000 %

Maximální počet kopií

Až 1000 kopií

Nastavení kopírování

Typ originálu; ořez obrazu a náhled zarovnání; jas; sytost a úprava
barev RGB; zostření/rozostření; zrcadlové kopírování; úprava velikosti Spotřeba
obrázku; tapetování; uspořádání vedle sebe; prokládání; účty;
Maximální
dávkové skenování
Požadavky na napájení

Média
Manipulace

Přímá dráha papírových a kartonových originálů ve skeneru

Typy

Jemný papír, pergamen, mylar, sépiový papír, světlotisky, plasty, film,
plastový laminát, pěnová deska, kartón (nelze použít: překližku,
kamenné desky, kovové nebo abrasivní desky, špinavé, hrubé desky
nebo desky s ostrými hranami, desky s kovovými svorkami či
spáleným povrchem nebo fólie)

Paměť
Standardní

1 GB

Pevný disk

Standardně, 160 GB

Možnosti připojení
Rozhraní (standardní)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0; FireWire
(kompatibilní s rozhraním IEEE-1394a)

Ovladače v dodávce

Nástroj HP Macroinstaller s ovladači Windows® pro produkty řady HP
Designjet 5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0 a Zxx00

Parametry prostředí
Provozní teplota

5 až 40 ºC

Teplota skladování

–25 až 55 ºC

Doporučená provozní vlhkost Relativní vlhkost 20 až 80 %
Vlhkost skladování

0 až 95 % RH

Zvukové
Akustický tlak

47 dB(A)

Akustický výkon

6,3 B(A)

Skener; stojan; dotyková obrazovka (panel počítače); rychlá
referenční příručka; instalační leták; software s dokumentací;
software pro obnovu systému; servisní příručka pro uživatele; kabely
FireWire (x2); ethernetový kabel; napájecí kabel

Hmotnost
Tiskárna

92,5 kg

Včetně balení

140 kg
Max. 300 W (aktivní), 38,3 W (pohotovostní režim), 3,5 W (vypnuto)
Vstupní napětí (automatické přepínání rozsahu): 100 až 240 V stř. (±
10 %), 50/60 Hz, max. 5 A

Certifikace
Bezpečnost

EU (kompatibilita s LVD a EN60950-1); Rusko (GOST)

Elektromagnetické

Soulad s používáním produktů třídy A ITE: EU (Směrnice EMC)

Ekologické informace

EU, RoHS; REACH; WEEE

Záruka
Limitovaná jednoletá záruka na hardware. Možnosti záruky
a podpory se mohou u různých produktů a v závislosti na zemi
a znění místních zákonů lišit.

Služby (Care Pack)
UT932E HP Care Pack, hardwarová podpora Designjet HD v následující pracovní den, 3 roky
UT933E HP Care Pack, hardwarová podpora Designjet HD v následující pracovní den, 4 roky
UT934E HP Care Pack, hardwarová podpora Designjet HD v následující pracovní den, 5 let
UT941E HP Care Pack, hardwarová podpora Designjet HD 13x5, odpověď do 4 hodin, 3 roky
UT944PE HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora Designjet HD v následující pracovní den,
1 rok
UT945PE HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora Designjet HD v následující pracovní den,
2 roky
UU955PE HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora Designjet HD 13x5, odpověď do 4 hodin,
1 rok
Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci
vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání
prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim
individuálním potřebám.

Další informace najdete na webu
Více informací o podkladových materiálech a velikostech velkoformátových médií HP naleznete na stránce http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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