HP Designjet HD-skanner
Skanna och kopiera internt med en enkel knapptryckning.

Förvandla snabbt dina original till digitala dokument.

Skanna och kopiera med en enkel knapptryckning.

● Upplev höga hastigheter på upp till 7,6 cm (3 tum)/s för färg- och upp till
25,4 cm (10 tum)/s för svartvit skanning.

● Gläd dig åt enkel och intuitiv användning med en 38,1 cm (15-tums)
grafikpekskärm.

● Dra nytta av HP Designjet-skannerns höga processorhastigheter för att
snabbt bearbeta stora filer.

● Använd de avancerade kopieringsfunktionerna för att effektivisera jobbet och
göra kopior snabbt och enkelt

● Den kraftfulla skannerupplösningen hjälper dig att ta fram bilder med
verklighetstrogna färger och exakta linjer som blir bättre än originalet.

● Förstora eller reproducera bilder och justera marginaler för att skapa den
perfekta bilden.

● Producera storformatsskanningar i färg och svartvitt från breda eller tjocka,
styva original.

● Använd kapslingsalternativet för att spara medier och framställ enkelt stora
förstoringar med funktionen för panelutskrift.

Skapa ett integrerat HP-system för skanning,
kopiering och utskrift.
● Få konsekvent färgåtergivning tack vare färgkalibrering i slutet omlopp.
● Integrera den med skrivaren för enkel användning, utmärkt kopieringskvalitet
och hög prestanda.
● Konstruera ett kraftfullt, lättanvänt HP-produktionssystem med hjälp av
förkonfigurerade drivrutiner och inbyggd nätverksanslutning som gör det
enkelt att skriva ut och kopiera direkt till dina HP Designjet-produkter.
● Spara skannade filer i en mängd olika format inklusive PDF, TIFF, JPEG2000
och DWF och integrera dem enkelt i tredjepartsprogram.

HP Designjet HD-skanner
Tekniska specifikationer
Skanna

Medföljer

Skanningshastighet

Färg (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 8 cm/sek; Svartvitt (200
dpi/400 dpi turbo): upp till 25 cm/sek

Skanningsupplösning,
maskinvara

Upp till 600 x 600 dpi

Skanningsupplösning, optisk Upp till 600 dpi
Skanningsstorlek (flatbädd), 1067 mm breda
största

Kopiera
Kopieringsupplösning

Upp till 9600 dpi

Förstoring/förminskning

1 till 10 000%

Maximalt antal kopior

Upp till 1000 kopior

Kopiatorinställningar

Typ av original; bildbeskärning och justeringsförhandsgranskning;
ljusstyrka; mättnads- och RGB-reglage; skärpa/suddighet;
spegelkopia; förstoring/förminskning; paneler; överlagring; kapsling;
redovisning; satskopiering

Medier
Hantering

Rak skanningspappersbana för ark- och papporiginal

Typer

Papper utan strävhet, veläng, mylar, sepia, blåkopior, plast, film,
plastlaminat, skumplastskivor, pappskivor (inte plywood, stenplattor,
metallplattor eller sträva, smutsiga och grova ytor, ytor med vassa
kanter eller metallklämmor eller brända ytor eller OH-film)

Minne
Standard

1 GB

Hårddisk

Standard, 160 GB

Anslutning
Gränssnitt (standard)

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

Drivrutiner som medföljer

HP Macroinstaller med Windows®-drivrutiner för HP Designjet 5x0,
800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00-serien

Miljökrav
Drifttemperatur

5 till 40 ºC

Förvaringstemperatur

-25 till 55 ºC

Rekommenderad
luftfuktighet vid drift

20 till 80 % relativ luftfuktighet

Luftfuktighet vid förvaring

0 till 95 % RH

Akustisk
Ljudtryck

47 dB(A)

Ljudstyrka

6,3 B(A)

CQ654B

Skanner; stativ; pekskärm (panel-PC); snabbreferensguide;
installationsaffisch; dokumentationsprogramvara; programvara för
systemåterställning; kundserviceguide; FireWire-kablar (x2);
Ethernet-kabel; strömsladd

Skrivare som stöds
HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x 0/T1 xx0 /T
7x0 , Z2100/Z3x00 och Z6100-serien

Yttermått (b x d x h)
Skrivare

1800 x 850 x 1380 mm

I förpackning

1910 x 680 x 760 mm

Vikt
Skrivare

92,5 kg

I förpackning

140 kg

Energiförbrukning
Högst

300 W max (aktiv), 38,3 W (standby), 3,5 W (avstängd)

Strömförsörjningskrav

Inspänning (autoreglerande): 100 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz, 5
A max

Certifiering
Säkerhet

EU (LVD- och EN60950-1-anpassning); Ryssland (GOST)

Elektromagnetisk

Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktivet)

Miljö

EU RoHS; REACH; WEEE

Garanti
Ett års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ
varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Tjänster (Care Pack)
UT932E HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet HD-skanner, 3 år
UT933E HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet HD-skanner, 4 years
UT934E HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet HD-skanner, 5 år
UT941E HP Care Pack hårdvarusupport med 4 h svarstid 13x5 för Designjet HD-skanner, 3 år
UT944PE HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet
HD-skanner, 1 år
UT945PE HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet
HD-skanner, 2 år
UU955PE HP Care Pack support efter garantitiden 4 h svarstid 13x5 för Designjet HD-skanner, 1
år
Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskriftsoch bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är
överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

Om du vill ha mer information, gå till
För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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