HP Designjet 4520 scanner serien

Effektiviser arbejdsgangen og øg produktiviteten med egen farvescanning som supplement
til storformatprint i virksomheden. Denne scanner integreres let i dit eksisterende system og
kan bruges med en lang række scannerprogrammer fra tredjepartsleverandører.

Ideel til produktionsafdelinger hos reproanstalter og printserviceleverandører samt til AEC-, MCAD- og
GIS-kunder i små og mellemstore virksomheder, hvor arbejdsgrupper og tekniske produktionsafdelinger har
brug for scanning i stort format og høj kvalitet
HP Designjet
4520-scanner

Minimer produktionstiden ved selv at farvekopiere og scanne i høj kvalitet.
HP Designjet 4520 er en effektiv scanner med hastigheder på op til 76 mm pr. sekund i farver og 254 mm pr.
sekund i sort/hvid. Den effektive scanningsopløsning giver billeder i høj kvalitet med realistiske farver og
nøjagtige streger. Med en imponerende opløsning på 508 dpi optisk og 9600 dpi forbedret ved hjælp af 3
CCD kameraer og 0,1% stregnøjagtighed kan du ikke skelne scannede filer fra nye filer, og originaldokumenter
kan således gengives helt nøjagtigt.
Sammensæt et højtydende HP system til scanning/kopiering/print i farver, som er let at integrere med
tredjepartsprogrammer.
Det integrerede kopisystem omfatter information i realtid om printer, medier og kø via scannerens brugerflade.
De prækonfigurerede drivere og den indbyggede netværkstilslutning gør det nemt at føje denne scanner til
produkter i HP Designjet 5x0/800, 1000, 40x0/45x0, 5x00, T610/T11x0, Z2100/Z3x00 og Z6100
serierne. Slip for genoplæring af brugere ved at føje denne scanner til din HP design og produktionsløsning.
Brug en række førende scannerprogrammer fra tredjepartsleverandører, for eksempel
raster-til-vektor-konvertering.
Scan, kopiér og print med et tryk på en knap.
Brugervenlig og nemt betjent 38 cm berøringsfølsom skærm. Brug de avancerede kopifunktioner til
effektivisering af arbejdet. Gør billeder større eller mindre og justér margener for at skabe det ideelle billede.
Brug nesting funktionen til at gemme medier, og fremstil ekstra store forstørrelser med plakatfunktionen. Gem
scannede filer i en netværksmappe eller på cd eller dvd. Problemfri kommunikation over netværket via det
indbyggede tastatur med 1000Base-T netværksfunktion og TCP/IP-protokoller.
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Farve (200 dpi/400 dpi turbo): op til 8 cm/sek. Sort/hvid (200 dpi/400 dpi turbo): op til 25 cm/sek.
Op til 9600 dpi med variabel indstilling af opløsning fra 50 dpi i trin à 1 dpi
Standard: 1 GB;
Maksimum: 1 GB;
Harddisk: Standard, 40 GB..
Ikke-slibende papir, pergament, mylar, sepia, blåtryk, plastfilm, plastlaminat, skumplade, karton (ikke
krydsfiner, stenplader, metalplader eller slibende, tilsmudsede, ru, skarpkantede, metalombukkede eller
brændte flader og ej heller transparenter)
1092 mm
Lige scannerpapirgang til ark- og kartonoriginaler
Standard: Megabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (overholder IEEE-1394a)
Kopiering/scanning/print sker via en berøringsfølsom LCD farveskærm og brugervenligt software.
HP Macroinstaller med Windows® drivere til produkter i HP Designjet 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0,
5x00, T610, T11x0, Z2100, Z3x00, Z6100 serierne
Systemgendannelsessoftware til scanningssystemet, inklusive HP Macroinstaller med Windows® drivere
til produkter i HP Designjet 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, T610, T11x0, Z2100, Z3x00,
Z6100 serierne
Windows Vista® (32/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bit), XP Home og
Professional (32/64-bit), Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X v10.4, v10.5. Seneste oplysninger om
driveropgraderinger finder du på http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers
Windows Vista® (32/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bit), XP Home og
Professional (32/64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Linux
Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4, (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB ledig plads på
harddisken.. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3 eller Intel® Core Processor, 512 MB RAM, 1
GB ledig plads på harddisken.
Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB ledig plads på
harddisken.. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G4, G5 eller Intel® Core Processor, 1 GB RAM,
2 GB ledig plads på harddisken.
Krav: Indgangsspænding 100 til 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz, maks. 5 A. Forsyning: Internt:
indbygget universalstrømforsyning. Forbrug: 300 watt maksimum (aktiv), 3,5 watt maksimum (slukket)
Udpakket: 1800 x 850 x 1380 mm
Udpakket: 92,5 kg. Emballeret: 146 kg
Driftstemperatur: 5 til 40° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 30° C. Luftfugtighed ved drift: 20% til
80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 25% til 75% relativ luftfugtighed.
Opbevaringstemperatur: -20 til 55° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 0% til 95% relativ luftfugtighed.
Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,3 B(A) (aktiv), 5,8 B(A) (standby). Lydtryk: LpAm53 dB(A)
(aktiv), 41 dB(A) (standby)
Sikkerhed: EU (overholder LVD og EN60950-1), Rusland (GOST). EMC-certificeringer: Overholdelse for
Class A ITE-produkter: EU (EMC-direktiv)
To års begrænset hardwaregaranti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land
og gældende lovkrav.

Bestillingsoplysninger
CM770A Scanner, stativ, berøringsfølsom skærm
(panel pc), tastatur, lynoversigt, opsætningsplakat,
dokumentations-cd, systemgendannelses-dvd,
kundeservicevejledning, FireWire-kabler (x 2),
Ethernet-kabel, lysnetledning.

Understøttede printere
Produkter i HP Designjet 5x0/800, 1000,
40x0/45x0, 5x00, T610/T11x0, Z2100/Z3x00
og Z6100 serierne

Service & support
UL639E HP Care Pack, 3 års hardwareservice
næste hverdag
UL638E HP Care Pack, 4 års hardwareservice
næste hverdag
UL637E HP Care Pack, 5 års hardwareservice
næste hverdag
UL632E HP Care Pack, 3 års hardwaresupport, 4
timers tilkaldetid, 13x5 samme dag onsite
UL633PE HP Care Pack, 1 års ekstra
hardwaresupport næste hverdag
UL627PE HP Care Pack, 1 års ekstra
hardwaresupport onsite samme dag, 4 timers
tilkaldetid, 13x5
H7604A/E Standardinstallation
H4518A/E Netværksinstallation
Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer,
tilbehør og serviceydelser på
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/dk
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