HP Designjet HD Tarayıcı
Tek bir düğmeye dokunarak kurum içinde tarama/kopyalama.

Orijinalleri hızlı bir şekilde dijital belgelere
dönüştürün.

Tek bir düğmeye dokunarak kolayca tarama ve
kopyalama yapın.

● Renkli taramalar için saniyede 7,6 cm'ye (3 inç) ve siyah beyaz taramalar için
saniyede 25,4 cm'ye (10 inç) varan yüksek hızları görün.

● 38,1 cm (15 inç) dokunmatik grafik ekranla sezgiyle anlaşılan kolay
kullanımın rahatlığını yaşayın.

● Büyük dosyalarla çalışmanızı kısa sürede tamamlamak için HP Designjet
Tarayıcı'nın yüksek işleme hızından yararlanın.

● İşinizi daha verimli hale getirmek ve çabuk ve kolay bir şekilde kopyalama
yapmak için gelişmiş kopyalama özelliklerini kullanın

● Güçlü tarama çözünürlüğü, gerçekçi renklere ve doğru çizgilere sahip,
orijinalinden daha iyi görüntüler oluşturmanıza yardımcı olur.

● İdeal görüntüleri oluşturmak için görüntüleri büyütün veya yeniden üretin ve
kenar boşluklarını ayarlayın.

● Geniş veya kalın ve sert orijinallerden, büyük biçimli renkli ve siyah beyaz
taramalar üretin.

● Ortam tasarrufu için yuvalama seçeneğini kullanın ve panelleme seçeneğiyle
büyük çaplı büyütmeleri kolayca yapın.

Tümleşik bir HP tarama-kopyalama-baskı sistemi
oluşturun.
● Kapalı devre renk kalibrasyonuyla tutarlı renk üretimi elde edin.
● Mükemmel bir kullanım kolaylığı, kopyalama kalitesi ve performans için
yazıcıyla tümleştirin.
● Önceden yapılandırılmış sürücüleri ve doğrudan HP Designjet ürünlerinize
yazdırmayı ve kopyalamayı kolaylaştıran yerleşik ağ bağlantısını kullanarak
güçlü ve kullanımı kolay bir HP üretim sistemi kurun.
● Taranan dosyaları PDF, TIFF, JPEG2000 ve DWF dahil çeşitli dosya biçimlerinde
kaydedin ve üçüncü taraf uygulamalarla kolayca tümleştirin.

HP Designjet HD Tarayıcı
Teknik özellikler
Tarama

Kutudakiler

Tarama hızı

Renkli (200 dpi/400 dpi Turbo): maks. 8 cm/sn; Siyah beyaz (200
dpi/400 dpi Turbo): maks. 25 cm/sn

Tarama çözünürlüğü,
donanım

600 x 600 dpi'ye kadar

Tarama çözünürlüğü, optik

En fazla 600 dpi

Tarama boyutu (masaüstü), 1067 mm genişliğinde
maksimum

Kopyalama
Kopya çözünürlüğü

En fazla 9600 dpi

Daraltma/genişletme

% 1 – 10000

Azami kopya sayısı

1000 kopyaya kadar

Fotokopi ayarları

Orijinal türü; resim kırpma ve hizalama önizleme; hafiflik; doygunluk
ve RGB kontrolleri; netleştirme/bulanıklaştırma; ayna kopya;
büyütme/küçültme; bölme; yan yana döşeme; yuvalama; muhasebe;
toplu iş

Ortam
Kullanma

Yaprak ve karton orijinaller için düz kağıt tarama yolu

Türler

Aşındırıcı olmayan kağıt, vellum, Mylar, sepya, ozalitler, plastik film,
plastik laminat, köpük levha, karton levha (sunta, taş plaka, metal
plaka veya aşındırıcı, kirli, pürüzlü, keskin kenarlı, metal kenetli,
yanmış yüzeyler veya asetat kullanılamaz)

Bellek
Standart

1 GB

Sabit disk

Standart, 160 GB

Bağlanabilirlik
Arabirimler (standart)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Yüksek Hızlı USB 2.0; FireWire
(IEEE-1394a uyumlu)

Dahil olan sürücüler

HP Designjet 5x00, 800, 1000, 4x0, 5x00, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00
serisi ürünler için Windows® sürücülü HP Macroinstaller

Çevre koşulları
Çalıştırma sıcaklığı

5 - 40ºC

Depolama sıcaklığı

-25 - 55ºC

Önerilen çalışma ortamı nemi % 20 - 80 BN
Depolama nemi

% 0 - 95 RH

Akustik
Ses basıncı

47 dB(A)

Ses gücü

6,3 B(A)

CQ654B

Tarayıcı; sehpa; dokunmatik ekran (panel PC); hızlı başvuru kılavuzu;
kurulum posteri; belge yazılımı; sistem kurtarma yazılımı; müşteri
hizmetleri kılavuzu; FireWire kabloları (x2); Ethernet kablosu; güç
kablosu

Desteklenen yazıcılar
HP Designjet 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x 0/T1 xx0 /T
7x0 , Z2100/Z3x00 ve Z6100 serisi ürünler

Boyutları (e x d x y)
Yazıcı

1800 x 850 x 1380 mm

Ambalajlı

1910 x 680 x 760 mm

Ağırlık
Yazıcı

92,5 kg

Ambalajlı

140 kg

Güç Tüketimi
En yüksek

300 watt maksimum (aktif), 38,3 watt (bekleme), 3,5 watt (kapalı)

Güç gereksinimleri

Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz, 5 A
maks

Sertifika
Güvenlik

EU (LVD ve EN60950-1 uyumlu); Rusya (GOST)

Elektromanyetik

Sınıf A ITE ürünleri ile uyumluluk: AB (EMC Directive)

Çevre koruma

EU, RoHS; REACH; WEEE

Garanti
Bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri
ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Hizmetler (Care Pack)
UT932E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği, 3 yıl
UT933E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği 4 yıl
UT934E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği, 5 yıl
UT941E HP Care Pack, 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği, 3 years
UT944PE HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği,
1 yıl
UT945PE HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Designjet HD Tarayıcı Donanım Desteği,
2 yıl
UU955PE HP Care Pack, Garanti Sonrası 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Designjet HD Tarayıcı Desteği, 1
yıl
Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve
görüntüleme ortamınızı zenginleştirmenize, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza
uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

Daha fazla bilgi için, lütfen
Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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