HP Designjet 4520 skannerserie

Effektivisera arbetsflödet och höj produktiviteten genom att införa intern färgskanning som
kompletterar funktionen för storformatsutskrift. Den här skannern kan enkelt integreras i den
befintliga miljön samt med en mängd olika tillämpningar från tredje part.

Idealisk för produktionsavdelningar på reproföretag och tryckerier och för AEC-, MCAD- och GIS-kunder på
företag av alla storlekar, vars arbetsgrupper och tekniska produktionsavdelningar behöver producera
storformatsskanningar av hög kvalitet
HP Designjet 4520
skanner

Minska genomloppstiden genom att kopiera och skanna i färg med hög kvalitet internt.
Med skanningshastigheter på upp till 76 mm per sekund i färg och 254 mm per sekund i svartvitt ger HP
Designjet 4520 skanner enastående prestanda för kopiering och skanning och ökar effektiviteten. Den kraftfulla
skanningsupplösningen ger bilder av hög kvalitet med realistiska färger och exakta linjer. Tack vare en optisk
upplösning på 508 dpi och en förbättrad upplösning på 9600 dpi från 3 kameror samt en linjenoggrannhet på
0,1 % går dina skannade filer inte att skilja från nytt material och originaldokumenten reproduceras på ett exakt
sätt.
Bygg ett kraftfullt HP-system för skanning, kopiering och utskrift som går att integrera med tillämpningar från
tredje part.
Det integrerade kopieringssystemet ger information i realtid om skrivaren, medierna och utskriftskön i skannerns
användargränssnitt. De förkonfigurerade druvrutinerna och den inbyggda nätverksanslutningen gör det enkelt att
lägga till skannern till produkter i HP Designjet 5x0/800-, 1000-, 40x0/45x0-, 5x00-, T610/T11x0-,
Z2100/Z3x00- och Z6100-serien. Användarna behöver ingen ytterligare utbildning tack vare att skannern
inkluderas i din HP-lösning för design och produktion. Använd en mängd olika branschledande
tredjepartstillämpningar, till exempel konvertering från raster till vektor.
Skanna, kopiera och skriv ut med bara en knapptryckning.
Använd grafikpekskärmen på 38 cm för enkel och intuitiv drift. Använd de avancerade kopieringsfunktionerna
för att effektivisera arbetet. Förstora eller förminska bilder och justera marginaler för att skapa den perfekta
bilden. Använd kapslingsalternativet för att spara på medier och framställ enkelt extra stora förstoringar med
funktionen för panelutskrift. Spara skannade filer i en nätverksmapp eller bränn dem på CD eller DVD.
Kommunicera friktionsfritt över ett nätverk med det inbyggda tangentbordet via 1000Base-T-nätverksteknik och
TCP/IP-protokoll.

Tekniska specifikationer
Skanningshastighet
Skanningsupplösning
Minne

Medietyper

Maximal materialvikt
Mediekapacitet
Gränssnitt och anslutningar
Kontrollpanel
Drivrutiner som medföljer
Programvara

Passar följande operativsystem

Passar följande
nätverksoperativsystem
Lägsta systemkrav

Rekommenderade systemkrav

Strömförsörjning
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö

Certifikat
Garanti

Färg (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 8 cm/sek; Svartvitt (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 25
cm/sek
Upp till 9600 dpi, med reglerbar upplösningsinställning från 50 dpi i steg om 1 dpi
Standard: 1 GB;
Maximal: 1 GB;
Hårddisk: Standard, 40 GB.
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)
1092 mm
Rak skanningspappersbana för ark- och papporiginal
Standard: Megabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (IEEE-1394a-anpassad)
Funktioner för kopiering/skanning/utskrift som styrs via en lättanvänd LCD-färgpekskärm och intuitiv
programvara
HP Macroinstaller med Windows®-drivrutiner för HP Designjet 5x0-, 800-, 1000-, 40x0-, 45x0-,
5x00-, T610-, T11x0-, Z2100-, Z3x00- och Z6100-serien
Systemåterställningsprogramvara för skanningssystemet, inklusive HP Macroinstaller med
Windows®-drivrutiner för HP Designjet 5x0-, 800-, 1000-, 40x0-, 45x0-, 5x00-, T610-, T11x0-,
Z2100-, Z3x00- och Z6100-serien
Windows Vista® (32/64-bitars), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bitars), XP Home och
Professional (32/64-bitars), Server 2003 (32/64-bitars), Mac OS X v10.4, v10.5. Hämta den senaste
informationen om uppgradering av drivrutiner på http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers
Windows Vista® (32/64-bitars), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bitars), XP Home och
Professional (32/64-bitars), Server 2003 (32/64-bitars), Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Linux
Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB ledigt
hårddiskutrymme. Mac OS X v10.4 eller senare: PowerPC G3- eller Intel® Core-processor, 512 MB
RAM, 1 GB ledigt hårddiskutrymme
Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB tillgängligt
hårddiskutrymme. Mac OS X v10.4 eller senare: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor, 1 GB
RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme
Krav: Inspänning 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz, 5 A max. Tillbehör: Internt: inbyggt universellt
nätaggregat. Energiförbrukning: 300 W max (aktiv), 3,5 W max (avstängd)
Utan emballage: 1800 x 850 x 1380 mm
Utan emballage: 92,5 kg. Med emballage: 146 kg
Drifttemperatur: 5 till 40 ºC. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 ºC. Luftfuktighet vid drift: 20 till
80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 25 till 75 % relativ luftfuktighet.
Förvaringstemperatur: -20 till 55 ºC. Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 95 % RH. Ljudnivåer enligt ISO
9296: ljudstyrka: LwAd6,3 B(A) (aktiv), 5,8 B(A) (vänteläge). Ljudtryck: LpAm53 dB(A) (aktiv), 41 dB(A)
(vänteläge)
Säkerhet: EU (LVD- och EN60950-1-anpassad), Ryssland (GOST). EMC-certifieringar:
Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktivet)
Två års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land
och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation
CM770A Skanner, stativ, pekskärm (panel-PC),
tangentbord, snabbreferensguide,
installationsaffisch, dokumentations-CD,
systemåterställnings-DVD, kundserviceguide,
FireWire-kablar (x 2), Ethernet-kabel, strömsladd

Skrivare som stöds
Produkter i HP Designjet 5x0/800-, 1000-,
40x0/45x0-, 5x00-, T610/T11x0-,
Z2100/Z3x00- och Z6100-serien

Service och support
UL639E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag, 3 år
UL638E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag, 4 år
UL637E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag, 5 år
UL632E HP Care Pack, hårdvarusupport på
platsen inom 4 h samma dag 13x5, 3 år
UL633PE HP Care Pack, eftergarantiservice med
hårdvarusupport nästa arbetsdag, 1 år
UL627PE HP Care Pack, eftergarantiservice med
hårdvarusupport på platsen samma dag inom 4 h
13x5, 1 år
H7604A/E standardinstallation
H4518A/E nätverksinstallation
En fullständig lista över tillbehör,
förbrukningsartiklar och tjänster finns på
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/se
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