Skener HP Designjet HD
Skenovanie/kopírovanie v domácnosti stlačením jediného tlačidla.

Rýchle transformovanie originálov na digitálne
dokumenty.

Jednoduché skenovanie a kopírovanie stlačením
jediného tlačidla.

● Vychutnajte si vysoké rýchlosti až do 7,6 cm (3")/s pri farebných a až 25,4 cm
(10")/s pri čiernobielych skenoch.

● Užite si jednoduché a intuitívne ovládanie s grafickým dotykovým displejom s
uhlopriečkou 38,1 cm (15 ins).

● Získajte výhody vysokých rýchlosti spracovania skenera HP Designjet pre
vytvorenie veľkých súborov s minimom úsilia.

● Použite vylepšené funkcie kopírovania pre urýchlenie vašej práce a zrýchlenie
a zjednodušenie tvorby kópií

● Vysoké rozlíšenie skenovania vám pomôže vytvárať obrázky s realistickými
farbami a presnými líniami, ktoré ešte viac zdokonalia originál.

● Zväčšujte alebo zmenšujte obrázky a upravujte ich okraje, aby ste dosiahli
ideálny obraz.

● Vytvárajte veľkoformátové farebné a čierno-biele naskenované súbory zo
širokých alebo silných pevných originálov.

● Využívajte možnosť skladania súborov vedľa seba podľa vloženého média a
jednoducho zhotovujte zväčšeniny pomocou skladania panelov.

Vytvorte integrovaný skenovací-kopírovací-tlačový
systém HP.
● Získajte konzistentnú reprodukciu farieb vďaka zabudovanej kalibrácii farieb.
● Integrácia s tlačiarňou pre vynikajúcu jednoduchosť používania, kvalitu
kopírovania a výkon.
● Vytvorte výkonný, jednoducho použiteľný produkčný systém HP pomocou
predinštalovaných ovládačov a vstavanej sieti, ktorá zjednodušuje tlač a
kopírovanie priamo pomocou produktov HP Designjet.
● Ukladajte naskenované súbory do rôznych formátov súborov vrátane PDF,
TIFF, JPEG2000 a DWF a jednoducho ich integrujte do aplikácií tretích strán.

Skener HP Designjet HD
Technické špecifikácie
Skenovanie

Čo je v krabici

Rýchlosť snímania

Farebné (200 dpi/400 dpi Turbo): až 8 cm/s; Čiernobiele (200
dpi/400 dpi Turbo): až 25 cm/s

Rozlíšenie skenera,
hardvérové

Až 600 x 600 dpi

CQ654B

Rozlíšenie skenera, voliteľné Až 600 dpi

Podporované tlačiarne

Maximálna veľkosť
skenovania (na plochom
skeneri)

Rozmery (š x h x v)

Výrobky radu HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x
0/T1 xx0 /T 7x0 , Z2100/Z3x00 a Z6100

so šírkou 1 067 mm

Kopírovanie
Rozlíšenie kopírovania

Až 9600 dpi

Zmenšenie/zväčšenie

1 až 10 000%

Maximálny počet kópií

Až 1000 kópií

Nastavenia kopírovacieho
stroja

Typ originálu; orezanie obrázka a náhľad zarovnania; svetlosť; sýtosť
a ovládanie RGB; ostré/rozmazané; zrkadlová kópia;
zväčšenie/zmenšenie; obloženie; dlaždice; súprava; účtovníctvo;
skupina

Médiá
Manipulácia

Priama dráha skenovania papiera pre listové a kartónové originály

Typy

Neabrazívny papier, pergamenový papier, Mylar, sépiovohnedý papier,
modrotlačový papier, plastová fólia, plastový laminát, penová tabuľa,
kartón (nie preglejka, kamenné tabule, kovové tabule alebo
abrazívne, špinavé, drsné, spálené povrchy a povrchy s kovovými
svorkami alebo ostrými rohmi)

Pamäť
Štandardné

1 GB

Pevný disk

Štandard, 160 GB

Konektivita
Rozhrania (štandardné)

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

Zahrnuté ovládače

HP Macroinstaller s ovládačmi pre Windows® pre výrobky radu HP
Designjet 5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00

Rozsahy parametrov prostredia
Prevádzková teplota

5 až 40 ºC

Skladovacia teplota

-25 až 55 ºC

Odporúčaná prevádzková
vlhkosť

od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Skladovacia vlhkosť

od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti

Akustika
Akustický tlak

47 dB(A)

Akustický výkon

6,3 B(A)

Skener; stojan; dotyková obrazovka (počítačový panel); rýchla
príručka; leták s nastaveniami; dokumentačný softvér; softvér pre
obnovenie systému; servisná zákaznícka príručka; Káble FireWire
(x2); Ethernet kábel; napájací kábel

Tlačiareň

1 800 x 850 x 1 380 mm

S balením

1910 x 680 x 760 mm

Hmotnosť
Tlačiareň

92,5 kg

S balením

140 kg

Spotreba energie
Maximum

Max. 300 W (vypnuté), max. 38,3 W (pohotovostný režim), max. 3,5
W (aktívne)

Požiadavky na napájanie

Vstupné napätie (automatický rozsah): 100 až 240 V striedavé (+/10 %), 50/60 Hz, max. 5 A

Certifikácia
Bezpečnosť

EÚ (vyhovuje smernici LVD a norme EN60950-1); Rusko (GOST)

Elektromagnetická

Vyhovuje norme pre produkty triedy A ITE: EÚ (smernica o EMC)

Okolitý

EÚ RoHS; REACH; WEEE

Záruka
Obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky
a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych
predpisov.

Služby (balík služieb)
UT932E HP Care Pack, hardvérová podpora skenera Designjet HD v nasledujúci pracovný deň, 3
roky
UT933E HP Care Pack, hardvérová podpora skenera Designjet HD v nasledujúci pracovný deň, 4
roky
UT934E HP Care Pack, hardvérová podpora skenera Designjet HD v nasledujúci pracovný deň, 5
rokov
UT941E HP Care Pack, odpoveď do 4 hodín, 13x5 skener Designjet HD, 3 roky
UT944PE HP Care Pack, pozáručná hardvérová podpora skenera Designjet HD v nasledujúci
pracovný deň, 1 rok
UT945PE HP Care Pack, pozáručná hardvérová podpora skenera Designjet HD v nasledujúci
pracovný deň, 2 roky
UU955PE HP Care Pack, odpoveď do 4 hodín, pozáručná podpora skenera Designjet HD 13x5, 1
rok
Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové
a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je
cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

Ďalšie informácie nájdete na adrese
Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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