HP Designjet HD-scanner
In-house scannen en kopiëren met één druk op de knop.

Snel originelen omzetten in digitale documenten.
● Hoge snelheden van 7,6 cm (3 inch)/sec voor kleurenscans en 25,4 cm (10
inch)/sec voor zwartwit scans.
● Door de hoge verwerkingssnelheid van de HP Designjet scanner zijn grote
bestanden snel gereed.
● Krachtige scanresoluties zorgen voor afbeeldingen met realistische kleuren
en precieze lijnen die beter zijn dan het origineel.
● Grootformaat scans in kleur en zwart-wit van brede of dikke harde originelen.

Creëer een geïntegreerd HP
scan-kopieer-printsysteem
● Consistente kleurenreproductie dankzij closed-loop kleurkalibratie.
● Te integreren met de printer voor extra gebruiksgemak, een uitstekende
kopieerkwaliteit en hoge prestaties.
● Bouw een krachtig, gebruiksvriendelijk HP productiesysteem met
voorgeconfigureerde drivers en een ingebouwde netwerkinterface om
gemakkelijk rechtstreeks naar uw HP Designjet producten te printen en te
kopiëren.
● Gescande afbeeldingen opslaan in tal van formaten, PDF, TIFF, JPEG2000 en
DWF en gemakkelijk integreren met applicaties van andere fabrikanten.

Gemakkelijk scannen en kopiëren met één druk op de
knop.
● Gemakkelijke bediening dankzij een 38,1 cm (15-inch) grafisch
touchscreen-scherm.
● Geavanceerde kopieerfuncties om het werk te stroomlijnen en snel en
gemakkelijk kopieën te maken
● Afbeeldingen vergroten of verkleinen en marges aanpassen om de ideale
afbeelding te creëren.
● De nestingoptie bespaart media en de panelingoptie produceert gemakkelijk
extra grote vergrotingen.

HP Designjet HD-scanner
Technische specificaties
Scannen

Meegeleverd in de doos

Scansnelheid

Kleur (200 dpi/400 dpi turbo): tot 8 cm/seconde; Zwart-wit (200
dpi/400 dpi turbo): tot 25 cm/seconde

Scanresolutie, hardware

600 x 600 dpi

Scanresolutie, optisch

Tot 600 dpi

CQ654B

Ondersteunde printers
HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x 0/T1 xx0 /T
7x0, Z2100/Z3x00 en Z6100 serie producten

Scanformaat (flatbed), max 1067 mm breed

Kopiëren

Scanner; standaard; touchscreen (pc-scherm); handige naslaggids;
installatieposter; documentatiesoftware; systeemrecoverysoftware;
servicegids; FireWire-kabels (2); Ethernet-kabel; netsnoer

Afmetingen (b x d x h)

Kopieerresolutie

Tot 9600 dpi

Verkleinen/vergroten

1 tot 10.000%

Maximum aantal kopieën

1000 kopieën

Kopieerinstellingen

Type origineel; afbeelding bijsnijden en uitlijnen; helderheid; saturatie
Printer
en RGB instellen; verscherpen/vervagen; spiegelen;
Met verpakking
vergroten/verkleinen; paneling; tiling; nesten; accounting; batch

Printer

1800 x 850 x 1380 mm

Met verpakking

1910 x 680 x 760 mm

Gewicht

92,5 kg
140 kg

Stroomverbruik

Media
Verwerking

Vlak scanpad voor losse vellen en originelen op karton

Maximum

Voeding
Niet-schurend papier, vellum, Mylar, sepia, blauwdrukken, plastic,
film, plastic laminaat, foamboard, karton (geen multiplex, steen,
metalen platen of schurende, vuile, ruwe of verbrande oppervlakken, Certificering
oppervlakken met scherpe randen of metalen klemmen of
Veiligheid
transparanten)
Elektromagnetisch

Typen

Geheugen
Standaard

1 GB

Vaste schijf

Standaard, 160 GB

Omgeving

Meegeleverde drivers

Omgevingscondities
Temperatuur, in bedrijf
Temperatuur, bij opslag
Aanbevolen relatieve
luchtvochtigheid, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid,
bij opslag

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

Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz,
max 5 A
EU (LVD en EN60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Compatibiliteit voor klasse A ITE producten: EU (EMC richtlijn)
EU RoHS; REACH; WEEE

Garantie
Eén jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per
product, land en lokale wettelijke vereisten.

Interfacemogelijkheden
Interfaces (standaard)

Max 300 Watt (actief), 38,3 Watt (standby), 3,5 Watt (uit)

Services (Care Pack)

UT932E HP Care Pack, Designjet HD-scanner hardwaresupport op volgende werkdag, 3 jaar
HP Macroinstaller met Windows® drivers voor HP Designjet 5x0, 800, UT933E HP Care Pack, Designjet HD-scanner hardwaresupport op volgende werkdag, 4 jaar
1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00 serie producten
UT934E HP Care Pack, Designjet HD-scanner hardwaresupport op volgende werkdag, 5 jaar
UT941E HP Care Pack, Designjet HD-scanner hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5, 3 jaar
UT944PE HP Care Pack, post-warranty Designjet HD-scanner hardwaresupport op volgende
5 tot 40 ºC
werkdag, 1 jaar
-25 tot 55 ºC
UT945PE HP Care Pack, post-warranty Designjet HD-scanner hardwaresupport op volgende
20 tot 80% rel
werkdag, 2 jaar
UU955PE HP Care Pack, post-warranty Designjet HD-scanner hardwaresupport binnen 4 uur, 13
x 5, 1 jaar
0 tot 95% rel

Geluid
Geluidsdruk

47 dB(A)

Geluidskracht

6,3 B(A)

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te
verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel
van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie is beschikbaar op
Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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