HP Designjet HD-skanner
Intern skanning og kopiering med ett tastetrykk.

Gjør raskt originaler om til digitale dokumenter.

Skann, kopier og skriv ut enkelt med ett tastetrykk.

● Opplev høye skannehastigheter på opptil 7,6 cm (3 tommer)/sek i farger og
opptil 25,4 cm (10 tommer)/sek i svart-hvitt.

● Enkel og intuitiv bruk med en berøringsskjerm for fargegrafikk på 38,1 cm
(15 tommer).

● Utnytt HP Designjet-skannerens høye behandlingshastigheter for å gjøre
arbeidet med store filer kort.

● Bruk avanserte kopieringsfunksjoner til å effektivisere arbeidet og ta kopier
raskt og enkelt

● Kraftige skanneoppløsninger hjelper deg å lage bilder med realistiske farger
og presise linjer som blir bedre enn originalen.

● Forstørr eller reproduser bilder og tilpasse marger for å lage de ideelle
bildene.

● Skann i storformat i farger og svart/hvitt fra brede eller tykke stive originaler.

● Bruk nestingalternativet til å lagre media og lage store forstørrelser enkelt
med ruteinndelingsalternativet.

Lag et integrert HP-system for skanning, kopiering og
utskrift.
● Få konsekvent fargegjengivelse med fargekalibrering i lukket sløyfe.
● Integrer med skriveren for glimrende brukervennlighet, kopikvalitet og ytelse.
● Lag et kraftig og brukervennlig HP-produksjonssystem med
forhåndskonfigurerte drivere og innebygd nettverksfunksjonalitet som gjør
det enkelt å¨skrive ut og kopiere direkte til HP Designjet-produktene.
● Lagre skannede filer i en rekke ulike filformater, herunder PDF, TIFF,
JPEG2000 og DWF, og integrer enkelt med tredjepartsprogrammer.

HP Designjet HD-skanner
Tekniske spesifikasjoner
Skanning

Innhold i esken

Skannehastighet

Farger (200 dpi/400 dpi Turbo): opptil 8 cm/sek; Svart-hvitt (200
dpi/400 dpi Turbo): opptil 25 cm/sek

Skanneoppløsning,
maskinvare

Opptil 600 x 600 dpi

Skanneoppløsning, optisk

Opptil 600 dpi

Største skannestørrelse
(plan)

1067 mm bred

Kopiering
Kopieringsoppløsning

Opptil 9600 dpi

Forminsking/forstørring

1 til 10 000 %

Maksimalt antall kopier

Opptil 1000 kopier

Kopimaskininnstillinger

Type original; bildebeskjæring og justeringsforhåndsvisning; lyshet;
metning og RGB-kontroller; skarpere/uskarpt; speilvend kopi;
forminsk/forstørr; paneling; side ved side; nesting; regnskap; sats

Medier
Håndtering

Rett skannerpapirbane for mating av papir- og kartongoriginaler

Typer

Ikke-slipende papir, velinpapir, mylar, sepia, blåkopier, plast, film,
plastlaminat, skumpapp, kartong (ikke kryssfinér, steinplater,
metallplater eller slipende, skitne, grove, skarpe kanter, brente
overflater eller overflater med metallklemme eller transparenter)

Minne
Standard

1 GB

Harddisk

Standard, 160 GB

Tilkobling
Grensesnitt (standard)

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

Medfølgende drivere

HP Macroinstaller med Windows®-drivere for produkter i HP
Designjet 5x0-, 800-, 1000-, 4xx0-, 5x00-, 5x00-, T6x0-, T1xx0- og
Zxx00-serien

Miljøkrav
Temperatur ved drift

5 til 40 °C

Lagringstemperatur

-25 til 55 ºC

Anbefalt fuktighet ved drift 20 til 80 % RF
Fuktighet ved lagring

0 til 95% RF

Akustisk
Lydtrykk

47 dB(A)

Lydstyrke

6,3 B(A)

CQ654B

Skanner; stativ; berøringsskjerm (panel-PC);
hurtigreferansehåndbok; oppsettplakat;
dokumentasjonsprogramvare; systemgjenopprettingsprogramvare;
kundeserviceveiledning; FireWire-kabler (x2); Ethernet-kabel;
strømledning

Skrivere som støttes
Produkter i HP Designjet 5x0/800-, 10xx-, 40x0/45x0-, 5x00-, T6 x
0-/T1 xx0- /T 7x0-, Z2100-/Z3x00 og Z6100-serien

Mål (b x d x h)
Skriver

1800 x 850 x 1380 mm

Pakket

1910 x 680 x 760 mm

Vekt
Skriver

92,5 kg

Pakket

140 kg

Strømforbruk
Maksimum

Maks. 300 watt (aktiv), 38,3 watt (ventemodus), 3,5 watt (av)

Krav til strømforsyning

Inngangsspenning (autom. gjenkjenning): 100 til 240 V vs (+/- 10%),
50/60 Hz, 5 A maks

Sertifisering
Sikkerhet

EU (LVD- og EN60950-1-samsvar); Russland (GOST)

Elektromagnetisk

Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktivet)

Miljømessig

EU RoHS; REACH; WEEE

Garanti
Ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og
støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

Tjenester (Care Pack)
UT932E HP Care Pack maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet HD-skanner, 3 år
UT933E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet HD-skanner, 4 år
UT934E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet HD-skanner, 5 år
UT941E HP Care Pack, maskinvarestøtte innen 4 timer 13x5 for Designjet HD-skanner, 3 år
UT944PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet HD-skanner,
1 år
UT945PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet HD-skanner,
2 år
UU955PE HP Care Pack, etter garanti, støtte innen 4 timer 13x5 for Designjet HD-skanner, 1 år
Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik
kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke
Besøk nettstedet http://www.hp.com/go/designjet/supplies for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier
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