HP Designjet HD -skanneri
Skannaus ja kopiointi omassa toimistossa yhden painikkeen painalluksella.

Muunna nopeasti alkuperäiset asiakirjat
digitaalisiksi.

Skannaa, kopioi ja tulosta helposti yhden painikkeen
painalluksella.

● Suuria nopeuksia: jopa 7,6 cm (3")/s värillisille ja jopa 25,4 cm (10")/s
mustavalkoskannauksille.

● 38,1 cm:n (15 ins) graafisen kosketusnäytön avulla voit nauttia helposta ja
intuitiivisesta käytöstä.

● Suuretkin tiedostot hoituvat nopeasti HP Designjet -skannerin suuren
käsittelynopeuden ansiosta.

● Edistyneet kopiointioiminaisuudet tehostavat työtäsi ja tekevät kopioinnista
nopeaa ja helppoa

● Tehokas skannaustarkkuus auttaa luomaan kuvia, joissa on realistiset värit
sekä tarkat, jopa alkuperäistä paremmat viivat.

● Suurenna tai kopioi kuvia ja säädä marginaaleja luodaksesi ihanteellisen
kuvan.

● Tuota suurikokoisia väri- ja mustavalkoskannauksia leveistä tai paksuista
alkuperäisistä töistä.

● Sijoitteluvaihtoehto säästää materiaaleissa, ja kerrostusvaihtoehdon avulla
teet helposti suuria suurennoksia.

Luo integroitu HP:n
skannaus-kopiointi-tulostusjärjestelmä.
● Saat tasaiset värit sisäisen värien kalibroinnin avulla.
● Integroimalla tulostimen kanssa saat mahtavan helppokäyttöisyyden,
kopioiden laadun sekä suorituskyvyn.
● Rakenna tehokas, helppokäyttöinen HP-tuotantojärjestelmä käyttämällä
ennalta asetettuja ajureita ja sisäänrakennettua verkkoyhteyttä, joiden avulla
on helppo tulostaa ja kopioida suoraan HP Designjet-tuotteisiin.
● Voit tallentaa skannatut tiedostot monissa eri muodoissa, kuten PDF, TIFF,
JPEG2000 ja DWF, ja yhdistää ne helposti ulkopuolisiin sovelluksiin.

HP Designjet HD -skanneri
Tekniset tiedot
Skannaus

Pakkauksen sisältö

Skannausnopeus

Väri (200 tai 400 dpi:n turbo): jopa 8 cm/s; Mustavalkoinen (200 tai
400 dpi:n turbo): jopa 25 cm/s

CQ654B

Skannaustarkkuus, laitteisto Jopa 600 x 600 dpi
Skannaustarkkuus, optinen Jopa 600 dpi
Skannauskoko
(tasoskanneri), enintään

leveys 1 067 mm

Tuetut tulostimet
Seuraavien HP Designjet -sarjojen tuotteet: Designjet 5x0/800,
10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x 0/T1 xx0 /T 7x0 , Z2100/Z3x00 ja
Z6100

Kopiointi
Kopiointitarkkuus

Jopa 9 600 dpi

Pienennys/suurennos

1–10 000 %

Kopioiden enimmäismäärä

Enintään 1 000 kopiota

Kopiointikoneen asetukset

Alkuperäisen tyyppi; kuvan rajauksen ja suuntaamisen esikatselu;
vaaleus; värikylläisyys ja RGB-säätimet; terävöinti/sumennus;
peilikopiointi; suurennus/pienennys; panelointi; limitys; useita sivuja
samalle arkille; kirjanpito; erä

Tulostusmateriaali
Käsitteleminen

Suora skannauspaperin rata arkeille ja kartonkialkuperäisille

Tyypit

Hankaamaton paperi, silopaperi, mylar, seepia, sinikopiot, muovi,
kalvo, muovilaminaatti, kapalevy, kartonki (ei vaneria, kivi- tai
metallilevyjä eikä hankaavia, likaisia, karheita, teräväreunaisia,
metallipuristettuja eikä palaneita pintoja tai piirtoheitinkalvoja)

Muisti

skanneri; jalusta; kosketusnäyttö (paneelitietokone); pikaopas;
asennusjuliste; opasohjelmisto; järjestelmän palautusohjelmisto;
asiakkaan huolto-opas; FireWire-kaapelit (x2); ethernet-kaapeli;
virtajohto

Mitat (lev. x syv. x kork.)
Tulostin

1 800 x 850 x 1 380 mm

Paketoituna

1910 x 680 x 760 mm

Paino
Tulostin

92,5 kg

Paketoituna

140 kg

Virrankulutus
Enintään

Enintään 300 wattia (aktiivisena), enintään 38,3 wattia
(valmiustilassa), enintään 3,5 wattia (virta katkaistuna)

Virtavaatimukset

Syöttöjännite (automaattinen mittausaluevalinta): 100–240 V AC
(+/- 10 %), 50/60 Hz, 5 A enint.

Sertifiointi
Turvallisuus

EU (LVD- ja EN60950-1-yhteensopiva); Venäjä (GOST)

Vakio

1 Gt

Sähkömagneettinen

Yhdenmukaisuus luokan A ITE-laitteiden kanssa: EU (EMC-direktiivi)

Kiintolevy

Vakio, 160 Gt

Ympäristö

EU RoHS; REACH; WEEE

Liitettävyys
Liitännät (vakio)

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

Mukana ajurit

HP Macroinstaller ja Windows®-ohjaimet seuraaville HP Designjet
-sarjojen tuotteille: 5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00

Ympäristövaatimukset
Käyttölämpötila

5–40 ºC

Säilytyslämpötila

-25–55 ºC

Suositeltu käyttökosteus

20–80 % RH

Säilytyskosteus

0–95 %:n suht. kosteus

Akustinen
Äänipaine

47 dB(A)

Ääniteho

6,3 B(A)

Takuu
Yhden vuoden rajoitettu laitteistotakuu Takuu- ja tukivaihtoehdot
vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan.

Palvelut (Care Pack)
UT932E HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä, Designjet HD -skanneri -laitteistotuki, 3 vuotta
UT933E HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä, Designjet HD -skanneri -laitteistotuki, 4 vuotta
UT934E HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä, Designjet HD -skanneri -laitteistotuki, 5 vuotta
UT941E HP Care Pack, 4 tunnin vastausaika 13x5 Designjet HD -skanneri -laitteistotuki, 3 vuotta
UT944PE HP Care Pack, jälkitakuu, seuraavaksi arkipäiväksi, Designjet HD -skanneri
-laitteistotuki, 1 vuosi
UT945PE HP Care Pack, jälkitakuu, seuraavaksi arkipäiväksi, Designjet HD -skanneri
-laitteistotuki, 2 vuotta
UU955PE HP Care Pack, jälkitakuu, 4 tunnin vastausaika, 13x5 Designjet HD -skanneri -tuki, 1
vuosi
Luotettavaa tukea mahdollisimman parhaan kuvanlaadun luomiseen. Autamme yritystäsi tulostus- ja
kuvankäsittelyjärjestelmien kehittämisessä, IT-investoinnin suojaamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa.
Pätevä, edullinen tukipalvelumme voidaan räätälöidä juuri yrityksesi tarpeiden mukaan HP Care Pack -palvelujen
välityksellä.

Lisätietoja on osoitteessa
Lisätietoja HP Large Format Media -painoalustoista löydät osoitteesta http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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