HP Designjet 4520-skannerserien

Strømlinjeform arbeidsflyten og forbedre produktiviteten ved å bringe fargeskanning internt
for å komplementere kapasiteten innen storformatsutskrift. Denne skanneren integreres enkelt
i ditt eksisterende miljø og med et bredt utvalg av skanneprogramvare fra tredjepart.

Ideell for produksjonsavdelinger innen reprografikk og utskriftsleverandører, og for AEC-, MCAD- og
GIS-kunder i SMBer og konsern, der arbeidsgrupper og tekniske produksjonsavdelinger produserer
storformatskanninger i høy kvalitet
HP Designjet
4520-skanner

Reduser omløpstiden ved å beholde fargekopiering og skanning av høykvalitet internt.
Med skannehastigheter opptil 76 mm per sekund i farger og 254 mm per sekund i svart/hvitt leverer HP
Designjet 4520-skanneren enestående kopierings- og skanneytelse og øker effektiviteten. Kraftig
skanneroppløsning gir høykvalitetsbilder med realistiske farger og presise linjer. Med en oppløsning på 508 dpi
optisk og 9600 dpi forbedret fra 3 CCD-kameraer og 0,1% linjenøyaktighet blir de skannede filene ikke til å
skjelne fra nye filer, og reproduserer originaldokumentene presist.
Bygg et kraftig HP fargeskann-kopi-utskriftssystem som kan integreres med tredjeparts programvare.
Det integrerte kopisystemet tilbyr sanntidsinformasjon i brukergrensesnittet fra skriver, medier og kø. De
forhåndskonfigurerte driverne og innebygd nettverkstilkobling gjør det enkelt å legge til denne skanneren til
produkter i HP Designjet 5x0/800-, 1000-, 40x0/45x0-, 5x00-, T610/T11x0-, Z2100/Z3x00- og
Z6100-seriene. Unngå ytterligere opplæring av brukerne ved å inkludere denne skanneren i din HP
design-og-produksjonsløsning. Bruk et stort utvalg av programvare fra industriledende tredjeparter, slik som
raster til vektor-konvertering.
Skann, kopier og skriv ut med et tastetrykk.
Berøringsskjermen på 38 cm gir enkel og intuitiv bruk. Bruk avanserte kopifunksjoner for å strømlinjeforme
jobben. Forstørre eller redusere bilder og tilpasse marger for å lage det ideelle bildet. Bruk nestingalternativet for
å lagre media, og gjør ekstra store forstørrelser enkelt med ruteinndelingsalternativet. Lagre skannede filer i en
nettverksmappe eller brenn dem på CD eller DVD. Kommuniser sømløst via nettverket på det innebygde
tastaturet, ved bruk av 1000Base-T-nettverk og TCP/IP-protokoller.

Tekniske spesifikasjoner
Skannehastighet
Skanneoppløsning
Minne

Medietyper

Maksimal mediebredde
Mediehåndtering
Grensesnitt og tilkobling
Kontrollpanel
Medfølgende drivere
Programvare

Operativsystemkompatibilitet
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nettverksoperativsystem
Minstekrav til systemet

Anbefalte systemkrav

Strøm
Mål (b x d x h)
Vekt
Driftsmiljø

Sertifiseringer
Garanti

Farge (200 ppt /400 ppt turbo): opptil 8 cm/sek; Svart-hvitt (200 ppt /400 ppt turbo): opptil 25
cm/sek
opptil 9600 dpi med variable innstillinger for oppløsning fra 50 dpi, i trinn på 1 dpi
Standard: 1 GB;
Maksimum: 1 GB;
Harddisk: Standard, 40 GB.
Ikke-slipende papir, velinpapir, mylar, sepia, blåkopier, plast, film, plastlaminat, skumpapp, kartong
(ikke kryssfinér, steinplater, metallplater eller slipende, skitne, grove, skarpe kanter, brente overflater
eller overflater med metallklemme eller transparenter)
1092 mm
Rett skannerpapirbane for mating av papir- og kartongoriginaler
Standard: Megabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (IEEE-1394a-samsvarende)
Kopi-/skann-/utskriftsfunksjonene styres via en brukervennlig LCD-fargeberøringsskjerm og intuitiv
programvare
HP Macroinstaller med Windows®-drivere for produkter i HP Designjet 5x0-, 800-, 1000-, 40x0-,
45x0-, 5x00-, T610-, T11x0-, Z2100-, Z3x00- og Z6100-seriene
Systemgjenopprettingsprogramvare for skannesystemet, inkludert HP Macroinstaller med
Windows®-drivere for produkter i HP Designjet 5x0-, 800-, 1000-, 40x0-, 45x0-, 5x00-, T610-,
T11x0-, Z2100-, Z3x00- og Z6100-seriene
Windows Vista® (32-/64-bits), Microsoft® Windows® Server 2008 (32-/64-bits), XP Home og
Professional (32-/64-bits), Server 2003 (32-/64-bits), Mac OS X v10.4, v10.5. Informasjon om de
siste driveroppdateringene finnes på http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers
Windows Vista® (32-/64-bits), Microsoft® Windows® Server 2008 (32-/64-bits), XP Home og
Professional (32-/64-bits), Server 2003 (32-/64-bits), Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Linux
Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB minne, 2 GB ledig harddiskplass.
Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3- eller Intel® Core-prosessor, 512 MB minne, 1 GB ledig
harddiskplass
Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB minne, 2 GB ledig harddiskplass.
Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-prosessor, 1 GB minne, 2 GB ledig
harddiskplass
Krav: Inngangsspenning 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz, 5 A maks. Rekvisita: Intern: innebygd
universell strømforsyning. Forbruk: Maks. 300 watt (aktiv), maks. 3,5 watt (av)
Uten emballasje: 1800 x 850 x 1380 mm
Uten emballasje: 92,5 kg. Med emballasje: 146 kg
Temperatur ved drift: 5 til 40 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 30 °C. Fuktighet ved drift: 20 til
80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 25 til 75 % RF. Lagringstemperatur: -20 til 55 °C. Fuktighet ved
lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,3 B(A) (aktiv), 5,8 B(A) (klar). Lydtrykk:
LpAm53 dB(A) (aktiv), 41 dB(A) (ventemodus)
Sikkerhet: EU (i henhold til LVD og EN60950-1), Russland (GOST). EMC-sertifiseringer: Oppfyller
kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktivet)
To års begrenset maskinvaregaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og
lokal lovgivning.

Bestillingsinformasjon
CM770A Skanner, stativ, berøringsskjerm
(PC-skjerm), tastatur, hurtigreferanseveiledning,
installeringsplakat, CD med dokumentasjon,
systemgjenopprettings-DVD,
kundeserviceveiledning, FireWire-kabler (x 2),
Ethernet-kabel, strømledning

Skrivere som støttes
Produkter i HP Designjet 5x0/800-, 1000-,
40x0/45x0-, 5x00-, T610/T11x0-,
Z2100/Z3x00- og Z6100-seriene

Service og kundestøtte
UL639E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag, 3 år
UL638E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag, 4 år
UL637E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag, 5 år
UL632E HP Care Pack, 13x5 maskinvarestøtte
samme dag på stedet med 4 timers responstid, 3
år
UL633PE HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag etter garanti, 1 år
UL627PE HP Care Pack, 13x5 maskinvarestøtte
samme dag på stedet med 4 timers responstid
etter garanti, 1 år
H7604A/E standardinstallering
H4518A/E nettverksinstallering
Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør
og tjenester på http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/no
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