HP Designjet HD lapolvasó
Irodai lapolvasás és másolás egyetlen gombnyomásra.

Az eredeti anyagok gyorsan digitális
dokumentumokká alakíthatók.

Lapolvasás és másolás könnyedén, egy
gombnyomásra.

● Színes beolvasás esetén másodpercenként akár 7,6 cm-es (3"-es),
fekete-fehér beolvasáskor akár 25,4 cm-es (10"-es) sebesség.

● A 38,1 cm-es (15"-es) érintőképernyős grafikus kijelző könnyed és intuitív
használatot biztosít.

● A HP Designjet lapolvasó nagy feldolgozási sebessége előnyt jelent a
nagyméretű fájlok feldolgozási idejének lerövidítésében.

● A fejlett másolási funkciók egyszerűsítik a munkát, valamint meggyorsítják
és megkönnyítik a másolatok elkészítését

● A nagy teljesítményű beolvasási felbontás révén az eredetinél jobb
minőségű, valós színeket és pontos vonalakat tartalmazó képek hozhatók
létre.

● Az ideális képek létrehozásához a képek nagyíthatók vagy kicsinyíthetők, és
margóik is beállíthatók.

● Széles vagy vastag, merev eredeti példányok beolvasásával nagy formátumú
színes és fekete-fehér anyagok állíthatók elő.

Integrált HP lapolvasó-, másoló- és
nyomtatórendszer.
● Egységes színvisszaadást biztosító, zárt hurkos színkalibrálás.
● A nyomtatóval való egybeépítettség igen könnyű használatot, kiváló
másolási minőséget és teljesítményt nyújt.
● A HP Designjet termékekre közvetlen nyomtatást és másolást lehetővé tevő,
előre konfigurált illesztőprogramok és beépített hálózati csatlakozások
használatával erőteljes, könnyen használható HP gyártási rendszer építhető
ki.
● A beolvasott fájlok többféle fájlformátumban, például PDF, TIFF, JPEG2000 és
DWF formátumban is elmenthetők, és más gyártók alkalmazásaiban
könnyedén felhasználhatók.

● A takarékos elhelyezés hordozóanyagot kímél, a felosztásos elrendezés
pedig megkönnyíti a hatalmas nagyítások elkészítését.

HP Designjet HD lapolvasó
Műszaki adatok
Beolvasás

A doboz tartalma

Lapolvasási sebesség

Színes (200 dpi/400 dpi Turbo): akár 8 cm/s; Fekete-fehér (200
dpi/400 dpi Turbo): akár 25 cm/s

Beolvasási felbontás,
hardver

Max. 600 x 600 dpi

Beolvasási felbontás, optikai Legfeljebb 600 dpi
Beolvasási méret (síkágy),
maximális

HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x 0/T1 xx0 /T
7x0 , Z2100/Z3x00 és Z6100 sorozatú termékek

Méretek (sz x mé x ma)

Másolási felbontás

Max. 9600 dpi

Kicsinyítés/nagyítás

1–10 000%

Másolatok maximális száma Max. 1000 példány
Eredeti típusa; képlevágás és igazítás előnézet; világosság;
telítettség és RGB-vezérlés; élesítés/homályosítás; tükörkép
másolat; nagyítás/kicsinyítés; felosztás; mozaik elrendezés;
takarékos elhelyezés; számlálás; köteg

Hordozóanyagok
Kezelés

Nyomtató

1800 x 850 x 1380 mm

Becsomagolva

1910 x 680 x 760 mm

Súly
Nyomtató

92,5 kg

Becsomagolva

140 kg

Energiafogyasztás
Maximum

Egyenes lapolvasási papírút papírlap és karton eredeti példányokhoz Áramellátási
Nem koptató papír, pergamen, Mylar, szépia, tervrajz, műanyag, fólia, követelmények
műanyag rétegelt, habalátétes karton, karton (farostlemez, kőlapok, Tanúsítvány
fémlapok vagy csiszoló, piszkos, durva, éles szélű, fémkapcsos,
Biztonságtechnikai
égett felületű anyagok nem.)
ismérvek

Típusok

Memória

Lapolvasó; állvány; érintőképernyő (panel számítógép); gyors
hivatkozási kézikönyv; üzembe helyezési útmutató; dokumentációs
szoftver; rendszer-helyreállító szoftver; vevőszolgálati útmutató;
FireWire kábelek (x2); Ethernet-kábel; tápkábel

Támogatott nyomtatók

1067 mm széles

Másolás

Másoló beállításai

CQ654B

Alapkiépítésben

1 GB

Merevlemez

160 GB alapkivitelben

Csatlakoztatás
Illesztőfelületek
(alaptartozék)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Nagy sebességű USB 2.0; FireWire
(IEEE-1394a megfelelőségű)

Meghajtók készletezve

HP Macroinstaller Windows® illesztőprogramokkal a HP Designjet
5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00 sorozatú
termékekhez

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet

5–40ºC

Tárolási hőmérséklet

-25–55ºC

Ajánlott üzemeltetési
páratartalom

20–80% relatív páratartalom

Tárolási páratartalom

0–95% relatív páratartalom

Akusztikus
Hangnyomás

47 dB(A)

Hangteljesítmény

6,3 B(A)

Maximum 300 W (üzem közben), 38,3 W (készenlétben), 3,5 W
(kikapcsolva)
Bemeneti feszültség (automatikus beállítással): 100–240 V~ (+/10%), 50/60 Hz, 5 A max
EU (LVD és EN60950-1 megfelelőség); Oroszország (GOST)

Elektromágneses

A osztályú ITE termékmegfelelőség: EU (EMC irányelv)

Környezeti

EU RoHS; REACH; WEEE

Garancia
Egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási
lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek
megfelelően változhatnak.

Szolgáltatások (Care Pack)
UT932E HP Care Pack, következő munkanapi Designjet HD lapolvasó hardvertámogatás, 3 év
UT933E HP Care Pack, következő munkanapi Designjet HD lapolvasó hardvertámogatás 4 év
UT934E HP Care Pack, következő munkanapi Designjet HD lapolvasó hardvertámogatás, 5 év
UT941E HP Care Pack, 4 órás válaszidő, 13x5 Designjet HD lapolvasó hardvertámogatás, 3 év
UT944PE HP Care Pack, garanciaidőn túli következő munkanapi Designjet HD lapolvasó
hardvertámogatás, 1 év
UT945PE HP Care Pack, garanciaidőn túli következő munkanapi Designjet HD lapolvasó
hardvertámogatás, 2 év
UU955PE HP Care Pack, garanciaidőn túli 4 órás válaszidő, 13x5 Designjet HD lapolvasó
hardvertámogatás, 1 év
A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

További információkért látogasson el a következő webhelyre
További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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