Scanner HP Designjet HD
Digitalização/cópia através de um toque num botão.

Transforme rapidamente originais em documentos
digitais.

Digitalize e copie facilmente através de um toque num
botão.

● Constate altas velocidades de digitalização de até 7,6 cm (3 polegadas)/seg.
para cores e até 25,4 cm (10 polegadas)/seg. para preto e branco.

● Usufrua da utilização fácil e intuitiva através do visor gráfico com ecrã táctil
com 38,1 cm (15 polegadas).

● Tire partido das altas velocidades de processamento do Scanner HP
Designjet para tornar grandes ficheiros em pouco trabalho.

● Utilize funcionalidades de cópia avançada para agilizar o seu trabalho e
realizar cópias rápida e facilmente

● Uma resolução de digitalização poderosa ajuda-o a criar imagens com cores
realisticas e linhas precisas que sobressaem quando comparadas com o
original.

● Amplie ou reduza imagens e ajuste margens para criar a imagens ideais.

● Produza digitalizações de grande formato a cores e a preto e branco, a partir
de originais rígidos espessos ou alargados.

Crie um sistema integrado de
digitalização-cópia-impressão HP.
● Consiga impressões a cores consistentes com a calibração da cor em ciclo
fechado.
● Integre com a impressora para uma excelente facilidade de utilização,
qualidade de cópia e desempenho.
● Construa um sistema de produção HP poderoso, fácil de usar, através de
controladores pré-configurados e conectividade de rede integrada que
facilita a impressão e cópia directamente para os seus produtos HP
Designjet.
● Guarde ficheiros digitalizados numa diversidade de formatos de ficheiro
incluindo PDF, TIFF, JPEG2000 e DWF integrando facilmente com terceiras
aplicações.

● Empregue a opção de selecção de posicionamento para poupar em suportes
de impressão e faça ampliações de grandes dimensões facilmente com a
opção de disposição em painéis.

Scanner HP Designjet HD
Especificações técnicas
Digitalizar

Conteúdo da embalagem

Velocidade de digitalização

A cores (200 ppp/400 ppp Turbo): até 8 cm/seg.; A preto e branco
(200 ppp/400 ppp Turbo): até 25 cm/seg.

Resolução de digitalização doAté 600 x 600 ppp
hardware
Resolução de digitalização,
óptica

Até 600 ppp

Tamanho da digitalização
(plana), máxima

1067 mm de largura

Copiar
Resolução de cópia

Até 9600 ppp

Redução/ampliação

1 até 10.000%

Máximo de cópias

Até 1000 cópias

Definições de copiadora

Tipo de original; recorte de imagem e pré-visualização de
alinhamento; leveza; saturação e controlos RGB;
nítido/obscurecimento; cópia espelhada; ampliação/redução;
apainelamento; disposição a par; encadeamento; contabilidade; lote

Suportes
Processamento

Percurso alternativo directo do papel para digitalização de originais
em folhas e cartolina

Tipos

Papel não abrasivo, velino, Mylar, sépia, planos, plástico, filme,
laminado plástico, placa de espuma, cartolina (sem superfície de
compensado, placas de pedra e metálicas ou abrasivas, superfícies
sujas, não tratadas, com bordas afiadas, queimadas ou
transparências)

Memória
Standard

1 GB

Disco rígido

De série, 160 GB

Conectividade
Interfaces (padrão)

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

Controladores incluídos

HP Macroinstaller com controladores Windows® para séries de
produtos HP Designjet 5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0,
Zxx00

Variações ambientais
Temperatura de
funcionamento

5 até 40 ºC

Temperatura de
armazenamento

-25 até 55 ºC

Humidade de funcionamento 20 a 80% HR
recomendada
Humidade de
armazenamento

0 a 95% HR

Acústica
Pressão sonora

47 dB(A)

Potência sonora

6,3 B(A)

CQ654B

Digitalizador; base; tela de toque (PC de painel); guia de referência
rápida; póster de instalação; software de documentação; CD de
recuperação do sistema; guia de atendimento ao cliente; cabos
FireWire (x2); Cabo Ethernet; cabo de alimentação

Impressoras suportadas
Séries de produtos HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00,
T6 x 0/T1 xx0 /T 7x0 , Z2100/Z3x00, e Z6100

Dimensões (l x p x a)
Impressora

1800 x 850 x 1.380 mm

Embalado

1910 x 680 x 760 mm

Peso
Impressora

92,5 kg

Embalado

140 kg

Consumo de Energia
Máximo

300 Watts no máximo (activa), 38,3 Watts (em espera), 3,5 Watts
(desligada)

Requisitos de energia

Voltagem de entrada (selecção automática de escala): de 100 a 240
VCA (+/- 10%), 50/60 Hz, 5 A máx.

Certificação
Segurança

EU (conformidade LVD e EN60950-1); Rússia (GOST)

Electromagnético

Conformidade para produtos da Classe A ITE: UE (Directiva CEM)

Ambientais

EU, RoHS REACH; WEEE

Garantia
Garantia limitada de um ano para o hardware. A garantia e as
opções de assistência variam conforme o produto, o país e a
legislação local.

Serviços (Care Pack)
UT932E Pacote de Assistência HP, suporte de hardware Scanner Designjet HD no dia útil
seguinte, 3 anos
UT933E Pacote de Assistência HP, suporte de hardware Scanner Designjet HD no dia útil
seguinte, 4 anos
UT934E Pacote de Assistência HP, suporte de hardware Scanner Designjet HD no dia útil
seguinte, 5 anos
UT941E Pacote de Assistência HP, Suporte de intervenção de hardware no local em 4 horas 13x5
Scanner Designjet HD, 3 anos
UT944PE Pacote de Assistência HP, suporte de hardware no dia útil seguinte Scanner Designjet
HD pós garantia, 1 ano
UT945PE Pacote de Assistência HP, suporte de hardware no dia útil seguinte Scanner Designjet
HD pós garantia, 2 anos
UU955PE Pacote de Assistência, suporte de pós garantia com intervenção no local em 4 horas
13x5 Scanner Designjet HD, 1 ano
Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o seu
ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com assistência
especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades através dos serviços HP
Care Pack.

Para obter mais informação, visite
Para mais suportes e tamanhos para grandes formatos HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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