HP Designjet HD scanner
In-house scanning/kopiering ved tryk på en knap.

Gem hurtigt originaler som digitale dokumenter.

Scan og kopier med et tryk på en knap.

● Få høje hastigheder op til 7,6 cm (3")/sek. i farver og op til 25,4 cm (10")/sek.
ved sort/hvid-scanning.

● Den er nem og intuitiv at betjene med 38,1 cm (15") grafisk berøringsskærm.

● Udnyt HP Designjet Scannerens høje behandlingshastigheder til hurtigt at
klare store filer.
● Stærk scanningsopløsning hjælper dig med at fremstille billeder med
realistiske farver og præcise streger, der forbedrer originalen.
● Få storformatscanning i farver og sort/hvid af brede eller tykke, ikke-bøjelige
originaler.

Skab et integreret HP system til
scanning/kopiering/print.
● Få ensartet farvegengivelse med closed-loop farvekalibrering.
● Integrer med printeren, og få den bedste brugervenlighed, kopieringskvalitet
og ydelse.
● Opbyg et effektivt og brugervenligt HP-produktionssystem med
prækonfigurerede drivere og indbygget netværkstilslutning, som gør det
nemt at printe og kopiere direkte til dine Designjet-produkter.
● Gem scannede filer i forskellige filformater, herunder PDF, TIFF, JPEG2000 og
DWF, og integrer dem nemt i tredjepartsprogrammer.

● Brug avancerede kopieringsfunktioner til at strømline dit job og nemt og
hurtigt at tage kopier.
● Gør billeder større eller mindre og juster margener, og få det perfekte billede.
● Brug nesting-funktionen til at gemme medier og fremstille store
forstørrelser med plakatfunktionen.

HP Designjet HD scanner
Tekniske specifikationer
Scan

Kassens indhold

Scanningshastighed

Farve (200 dpi/400 dpi Turbo): op til 8 cm/sek, Sort/hvid (200
dpi/400 dpi Turbo): op til 25 cm/sek.

Scanningsopløsning,
hardware

Op til 600 x 600 dpi

Scanningsopløsning, optisk Op til 600 dpi
Maksimalt scanningsformat 1067 mm bred
(flatbed)

Kopiér

CQ654B

Scanner; stativ; touchscreen (panel pc); Startguide,
installationsplakat; dokumentationssoftware;
systemgendannelsessoftware; kundeserviceguide; FireWire-kabler
(x2); Ethernet-kabel; netledning.

Understøttede printere
Produkter i HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x
0/T1 xx0 /T 7x0 , Z2100/Z3x00 og Z6100 serierne

Mål (b x d x h)
Printer

1800 x 850 x 1380 mm

Med emballage

1910 x 680 x 760 mm

Kopieringsopløsning

Op til 9600 dpi

Reducering/forstørrelse

1 til 10.000%

Maksimalt antal kopier

Op til 1.000 kopier

Vægt

Kopieringsindstillinger

Originaltype; billedbeskærings- og justeringseksempel; lysstyrke;
mætning og RGB-kontrol; skarpere/slør; spejlkopi;
forstørre/formindske; paneling; tiling, nesting, kontering; batch

Printer

92,5 kg

Med emballage

140 kg

Papir
Håndtering

Lige scannerpapirgang til ark- og kartonoriginaler

Typer

Ikke-slibende papir, pergament, mylar, sepia, blåtryk, plastfilm,
plastlaminat, skumplade, karton (ikke krydsfiner, stenplader,
metalplader eller slibende, tilsmudsede, ru, skarpkantede,
metalombukkede eller brændte flader og ej heller transparenter)

RAM
Standard

1 GB

Harddisk

Standard, 160 GB.

Strømforbrug
Maksimum

Maks. 300 W (aktiv), 38,3 W (standby), 3,5 W (aktiv)

Strømforsyningskrav

Indgangsspænding (autojustering): 100 til 240 V AC (+/-10%), 50/60
Hz, maks. 5 A

Certificering
Sikkerhed

EU (overholder LVD og EN60950-1); Rusland (GOST)

Elektromagnetisk

Overholdelse for Class A ITE-produkter: EU (EMC-direktiv)

Miljømæssigt

EU RoHS; REACH; WEEE

Garanti
1 års begrænset hardwaregaranti. Garanti og muligheder for
support varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav.

Tilslutning
Interfaces (standard)

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

Tjenester (Care Pack)

0% til 95% relativ luftfugtighed

billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

UT932E HP Care Pack, 3 års hardwaresupport for Designjet HD scanner næste hverdag
HP Macroinstaller med Windows®- drivere til produkter i HP Designjet UT933E HP Care Pack, 3 års hardwaresupport for Designjet HD scanner næste hverdag
5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0 og Zxx00 serierne.
UT934E HP Care Pack, 3 års hardwaresupport for Designjet HD scanner næste hverdag
UT941E HP Care Pack, 3 års hardwaresupport for Designjet HD Scanner, 4 timers svartid 13x5
Miljøkrav
UT944PE HP Care Pack, 1 års ekstra hardwaresupport næste hverdag for Designjet HD Scanner
Driftstemperatur
5 til 40ºC
UT945PE HP Care Pack, 2 års ekstra hardwaresupport næste hverdag for Designjet HD Scanner
Opbevaringstemperatur
-25 til 55ºC
UU955PE HP Care Pack, 1 års ekstra Designjet HD Scanner support, 4 timer, 13x5
Anbefalet luftfugtighed ved 20% til 80% relativ luftfugtighed
Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og
drift
Inkluderede drivere

Luftfugtighed ved
opbevaring

Akustik
Lydtryk

47 dB(A)

Lydeffekt

6,3 B(A)

Der er flere oplysninger på
Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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