Scaner HP Designjet HD
Scanaţi/copiaţi la sediu printr-o singură apăsare de buton.

Transformaţi rapid originalele în documente digitale.

Scanaţi şi copiaţi printr-o singură apăsare de buton.

● Veţi fi martorii unor viteze de până la 7,6 cm (3 inchi)/s pentru scanări color şi
de până la 25,4 cm (10 inchi)/s pentru scanări alb-negru.

● Beneficiaţi de operare simplă şi intuitivă cu afişajul grafic cu ecran senzitiv de
38,1 cm (15").

● Profitaţi de vitezele mari de procesare ale scanerului HP Designjet pentru a
reduce timpul de lucru cu fişierele mari.

● Utilizaţi caracteristicile de copiere avansată pentru a eficientiza lucrarea şi
pentru a realiza copii rapid şi simplu

● Rezoluţia mare de scanare vă ajută să creaţi imagini cu culori reale şi linii
precise, îmbunătăţite faţă de original.

● Măriţi sau reproduceţi imaginile şi reglaţi marginile pentru a crea imaginea
ideală.

● Realizaţi scanări alb-negru şi color de format mare de pe originale late,
groase sau rigide.

● Utilizaţi opţiunea de serializare pentru a economisi suporturile şi măriţi mult
cu opţiunea de lucru în panouri.

Creaţi un sistem HP integrat de
scanare-copiere-imprimare.
● Obţineţi reproducerea consistentă a culorilor prin calibrarea lor în buclă
închisă.
● Integraţi acest echipament cu imprimanta pentru simplitate în utilizare,
calitate la copiere şi performanţă excelentă.
● Construiţi un sistem de producţie HP puternic şi simplu de utilizat, folosind
driverele preconfigurate şi conectivitatea de reţea încorporată care simplifică
imprimarea şi copierea directă la produsele dvs. HP Designjet.
● Salvaţi fişierele scanate într-o varietate de formate de fişiere inclusiv PDF,
TIFF, JPEG2000 şi DWF şi le integraţi uşor în aplicaţiile de la terţi.

Scaner HP Designjet HD
Specificaţii tehnice
Scanare

Ce se găseşte în cutie

Viteză de scanare

Color (200 dpi/400 dpi Turbo): până la 8 cm/sec; Alb-negru (200
dpi/400 dpi Turbo): până la 25 cm/sec
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Rezoluţia scanării, hardware Până la 600 x 600 dpi
Rezoluţie scanare, optică

Maximum 600 dpi

Dimensiune scanare (suport Lăţime de 1067 mm
plan), maximă

Copiere
Rezoluţie copie

Până la 9600 dpi

Reducere/mărire

1 - 10000%

Număr maxim de copii

Până la 1000 de copii

Setarea copierii

Tip de original; vizualizare decupare şi aliniere imagine; luminozitate;
comenzi pentru saturaţie şi RGB; clarificare/estompare; copiere în
oglindă; mărire/micşorare; panouri; cadre; imbricare; contabilizare;
loturi

Suport
Manevrare

Cale de alimentare directă pentru originale pe hârtie şi carton

Tipuri

Hârtie neabrazivă, velină, milar, sepia, copii heliografice, film de
plastic, foi de plastic, placă de spumă, carton (fără placaj, plăci de
piatră, plăci metalice sau suprafeţe sau folii transparente abrazive,
murdare, aspre, cu muchii ascuţite, prinse pe metal sau arse)

Memorie
Standard

1 GB

Unitate de disc fix

Standard, 160 GB

Imprimante acceptate
Produse din seriile HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00,
T6 x 0/T1 xx0 /T 7x0, Z2100/Z3x00 şi Z6100

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă

1800 x 850 x 1380 mm

Împachetat

1910 x 680 x 760 mm

Greutate
Imprimantă

92,5 kg

Împachetat

140 kg

Consum de energie
Maxim

300 W maximum (activ), 38,3 W (standby), 3,5 W (oprit)

Cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare (autoreglabilă): 100 - 240 V c.a. (+/- 10%),
50/60 Hz, 5 A max

Certificare
Siguranţă

EU (conform cu LVD şi EN60950-1); Rusia (GOST)

Electromagnetic

Conformitate pentru produsele ITE din clasa A: UE (Directiva EMC)

Mediul înconjurător

UE, RoHS; REACH; WEEE

Garanţie
Un an garanţie limitată pentru hardware. Opţiunile de garanţie şi
asistenţă variază în funcţie de produs, ţară şi cerinţele legislaţiei
locale.

Conectivitate
Interfeţe (standard)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); USB 2.0 de mare viteză; FireWire
(conform IEEE-1394a)

Drivere incluse

HP Macroinstaller cu drivere de Windows® pentru produsele din
seriile HP Designjet 5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare De la 5 la 40ºC
Temperatură de stocare

De la -25 la 55ºC

Umiditate de funcţionare
recomandată

20 - 80% RH

Umiditate stocare

0 - 95% RH

Acustic
Presiune sunet

47 dB (A)

Putere sunet

6,3 B (A)

Scaner; suport; ecran senzitiv (PC panou); ghid de referinţe rapide;
poster de instalare; software documentaţie; software de recuperare
sistem; ghid de servicii pentru clienţi; cabluri FireWire (x2); cablu
Ethernet; cablu alimentare

Servicii (Care Pack)
UT932E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru scaner Designjet HD, 3
ani
UT933E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru scaner Designjet HD, 4
ani
UT934E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru scaner Designjet HD, 5
ani
UT941E HP Care Pack, timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru scaner Designjet HD, 3 ani
UT944PE HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru scaner
Designjet HD, 1 an
UT945PE HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru scaner
Designjet HD, 2 ani
UU955PE HP Care Pack, asistenţă post-garanţie cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru scaner
Designjet HD, 1 an
Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi
mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi
afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin
serviciile HP Care Pack.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi
Pentru mai multe substraturi şi dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitaţi-ne online la: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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