Σαρωτής HP Designjet HD
Εύκολη σάρωση και αντιγραφή εσωτερικά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Μετατρέψτε γρήγορα τα πρωτότυπά σας σε ψηφιακά
έγγραφα.

Εύκολη σάρωση και αντιγραφή με το πάτημα ενός
κουμπιού.

● Αξιοποιήστε υψηλές ταχύτητες έως 7,6 cm (3 ίντσες)/sec για έγχρωμες
σαρώσεις και έως 25,4 cm (10 ίντσες)/sec για ασπρόμαυρες σαρώσεις.

● Εξασφαλίστε απλή και έξυπνη λειτουργία με οθόνη γραφικών αφής 38,1 cm
(15 ίντσες).

● Εκμεταλλευθείτε τις υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας του σαρωτή HP
Designjet και μειώστε το χρόνο εργασίας που απαιτείται για μεγάλα αρχεία.

● Χρησιμοποιήστε προηγμένες λειτουργίες αντιγραφής για απλοποίηση της
εργασίας σας και γρήγορη και εύκολη δημιουργία αντιγράφων

● Η υψηλή ανάλυση σάρωσης σας βοηθά να δημιουργήσετε εικόνες με
ρεαλιστικά χρώματα και ακριβείς γραμμές για αποτέλεσμα καλύτερο και
από το πρωτότυπο.

● Μεγεθύνετε ή αναπαράγετε εικόνες και προσαρμόστε τα περιθώρια για να
δημιουργήσετε ιδανικά αποτελέσματα.

● Δημιουργήστε έγχρωμες και ασπρόμαυρες σαρώσεις μεγάλου μεγέθους
από μεγάλου πλάτους ή πάχους σκληρά πρωτότυπα.

Δημιουργήστε ένα ενοποιημένο σύστημα
σάρωσης-αντιγραφής-εκτύπωσης HP.
● Εξασφαλίστε σταθερή αναπαραγωγή χρωμάτων χάρη στη ρύθμιση
χρωμάτων closed-loop.
● Ενοποιήστε τη λειτουργία της συσκευής με αυτήν του εκτυπωτή για άριστη
ευχρηστία, ποιότητα αντιγραφής και απόδοση.
● Δημιουργήστε ένα ισχυρό, εύχρηστο σύστημα παραγωγής HP με τη χρήση
προδιαμορφωμένων προγραμμάτων οδήγησης και ενσωματωμένης
συνδεσιμότητας δικτύου για εύκολη εκτύπωση και αντιγραφή απευθείας
στα προϊόντα HP Designjet που διαθέτετε.
● Αποθηκεύστε τα σαρωμένα αρχεία σε ποικιλία μορφών όπως PDF, TIFF,
JPEG2000 και DWF και πραγματοποιήστε εύκολα ενσωμάτωση σε
εφαρμογές τρίτων προμηθευτών.

● Δυνατότητα εμφώλευσης (συγκεντρωτική εκτύπωση αποθηκευμένων
εργασιών) για εξοικονόμηση μέσων και εύκολη δημιουργία μεγάλων
μεγεθύνσεων με τη δυνατότητα προσδιορισμού θέσης.

Σαρωτής HP Designjet HD
Τεχνικές προδιαγραφές
Σάρωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ταχύτητα σάρωσης

Έγχρωμη λειτουργία (200 dpi/400 dpi Turbo): έως 8 cm/δευτ.
Ασπρόμαυρη λειτουργία (200 dpi/400 dpi Turbo): έως 25 cm/δευτ.

Ανάλυση σάρωσης, υλικό

Έως 600 x 600 dpi

Ανάλυση σάρωσης, οπτική

Έως 600 dpi

Μέγεθος σάρωσης (επίπεδη Πλάτος 1067 mm
επιφάνεια), μέγιστο

Αντιγραφή
Ανάλυση αντιγραφής

Μέχρι 9600 dpi

Σμίκρυνση/μεγέθυνση

1 έως 10.000%

Μέγιστος αριθμός
αντιγράφων

Έως 1.000 αντίγραφα

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Τύπος πρωτοτύπου, περικοπή εικόνας και προεπισκόπηση
ευθυγράμμισης, φωτεινότητα, κορεσμός και στοιχεία ελέγχου RGB,
αύξηση/μείωση ευκρίνειας, αντίστροφο αντίγραφο,
μεγέθυνση/σμίκρυνση, paneling, παράθεση, ένθεση, επιμερισμός
κόστους, μαζική σάρωση

Μέσα
Χειρισμός

Ευθεία δίοδος σάρωσης χαρτιού για πρωτότυπα από απλό φύλλο
και χαρτόνι

Τύποι

Λείο χαρτί, βέλβετ, τύπου mylar, σέπια, blueprint, πλαστικό, φιλμ,
πλαστικοποιημένο υλικό, αφρώδες υλικό, χαρτόνι (μην
χρησιμοποιείτε κοντραπλακέ, πέτρινες πλάκες, μεταλλικές πλάκες,
ή τραχιές, λερωμένες, άγριες επιφάνειες με κοφτερές άκρες ή
μεταλλικές λαβίδες, καμένες επιφάνειες ή διαφάνειες)

Μνήµη
Βασική

1 GB

Σκληρός δίσκος

Βασική, 160 GB

Συνδεσιμότητα
Διεπαφές (βασικές)

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire
(συμβατότητα με IEEE-1394a)

Συμπεριλαμβανόμενα
προγράμματα οδήγησης

HP Macroinstaller με προγράμματα οδήγησης Windows® για τα
προϊόντα HP Designjet 5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0,
Zxx00 series

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας

5 έως 40ºC

Θερμοκρασία αποθήκευσης -25 έως 55ºC
Συνιστώμενη υγρασία
λειτουργίας

20 έως 80% RH

Υγρασία αποθήκευσης

Aπό 0% έως 95% σχετική υγρασία

Ακουστική
Ένταση ήχου

47 dB(A)

Ισχύς ήχου

6,3 B(A)

CQ654B

Σαρωτής, βάση, οθόνη αφής (υπολογιστής-οθόνη), οδηγός
γρήγορης αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, λογισμικό τεκμηρίωσης,
λογισμικό ανάκτησης συστήματος, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών,
καλώδια FireWire (x2), καλώδιο Ethernet, καλώδιο τροφοδοσίας

Υποστηριζόμενοι εκτυπωτές
Προϊόντα HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x 0/T1
xx0 /T 7x0 , Z2100/Z3x00 και Z6100 series

Διαστάσεις (π x β x υ)
Εκτυπωτής

1800 x 850 x 1380 mm

Στη συσκευασία

1910 x 680 x 760 mm

Βάρος
Εκτυπωτής

92,5 kg

Στη συσκευασία

140 kg

Κατανάλωση ρεύματος
Μέγιστη

300 W μέγιστη (ενεργό), 38,3 W (κατάσταση αναμονής), 3,5 W
μέγιστη (ανενεργό)

Απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή): 100 έως 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Hz, 5 A μέγ.

Πιστοποίηση
Ασφάλεια

ΕΕ (συμμόρφωση με LVD και EN60950-1) Ρωσία (GOST)

Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα

Συμβατότητα για προϊόντα Κατηγορίας A ITE: EΕ (Οδηγία EMC)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

EU RoHS, REACH, WEEE

Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές
εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Υπηρεσίες (Care Pack)
UT932E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού σαρωτή Designjet HD την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3
έτη
UT933E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού σαρωτή Designjet HD την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4
έτη
UT934E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού σαρωτή Designjet HD την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5
έτη
UT941E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού σαρωτή Designjet HD με απόκριση εντός 4 ωρών
13x5, 3 έτη
UT944PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού σαρωτή Designjet HD μετά την εγγύηση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
UT945PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού σαρωτή Designjet HD μετά την εγγύηση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη
UU955PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού σαρωτή Designjet HD μετά την εγγύηση με
απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 1 έτος
Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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