HP Designjet HD Pro -skanneri
Saat käyttöösi teräväpiirtoisen, erittäin tarkan kuvien toiston väreissä ja mustavalkoisena.

Nauti erinomaisesta kuvien toistosta CCD-tekniikan
ansiosta.

Saat skannaustukea, joka on räätälöity HP Designjet
-tulostimille.

● Toista värit erinomaisella tarkkuudella laadukkaat värikopiot takaavan
CCD-tekniikan ansiosta.

● Rakenna monitoimijärjestelmä: tämä skanneri on räätälöity liittymään
saumattomasti HP Designjet -tulostimiin.

● Voit käsitellä tehokkaasti monimutkaisia tietoja käyttämällä kehittynyttä
viiden kameran järjestelmää, joka ottaa erittäin tarkkoja kuvia.

● Lisää uusia toimintoja tulostuksen työnkulkuun käyttämällä teräväpiirtoista
skannausta, kopiointia ja kuvan parannusta.

● Varmista laadukkaat tulokset ilman uudelleenskannausta: esikatsele ja
paranna kuvia suoraan suurella kosketusnäytöllä.

● Yksinkertaista tehtäviä: voit luottaa HP Designjet -ratkaisun yhdistettyyn
huolto- ja tukikäyttöliiittymään.

● Tuota paksuja, jäykkiä ja suurikokoisia väri- ja mustavalkoskannauksia, joiden
leveys on jopa 106,7 cm (42 tuumaa) ja jotka ovat paksuudeltaan jopa 15
mm (0,6 tuumaa).

● Skannerin säädettävien jalkojen ansiosta voit luoda ergonomisen
skannauspisteen.

Voit luottaa nopeaan teräväpiirtoskanneriin, joka on
suunniteltu tehostamaan työnkulkuja.
● Skannaa nopeasti: jopa 152 mm (6 tuumaa) sekunnissa väreissä ja 330 mm
(13 tuumaa) sekunnissa mustavalkoisena.
● Kiihdytä työnkulkuja: tallenna skannatut tiedostot PDF-, TIFF-, JPEG- tai
DWF-muotoon ja luo vaivattomasti monisivuisia PDF-tiedostoja.
● Ole aiempaa tuottavampi ja jaa kuvia vaivattomasti yhteistyökumppaneille
skannaamalla sähköpostiin, USB-tallennusvälineelle, verkkoihin ja muualle.
● Työskentele mukavasti 39,6 cm:n (15,6 tuuman) värikosketusnäytön ja
kolmitasoisten säädettävien jalkojen ansiosta.

HP Designjet HD Pro -skanneri
Tekniset tiedot
Tulostusmateriaali

Pakkauksen sisältö

Käsitteleminen

Suora skannauspaperin rata arkeille ja kartonkisille alkuperäiskappaleille; Säädettävä
paperipaine erittäin ohuille materiaaleille

G6H51A

Tyypit

Hankaamaton paperi, silopaperi, mylar, seepia, sinikopiot, muovi, kalvo, muovilaminaatti,
kapalevy, kartonki, sanomalehtipaperi, kuultokopiointipaperi (ei vaneria, kivi- tai metallilevyjä
eikä hankaavia, likaisia, karheita, teräväreunaisia, metallipuristettuja eikä palaneita pintoja tai
piirtoheitinkalvoja)

Sertifiointi

Muisti
RAM

2 Gt

Kiintolevy

Vakio, 500 Gt

Turvallisuus

EU (LVD- ja EN 60950-1 -yhteensopiva); Venäjä (EAC)

Sähkömagneettinen

Yhdenmukaisuus luokan A ITE -laitteiden kanssa: EU (EMC-direktiivi), Venäjä (EAC)

ENERGY STAR

Kyllä

Takuu
1 vuoden rajoitettu takuu. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja
paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.

Liitettävyys
Liitännät (vakio)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0

Mukana ajurit

Windows-ohjaimet yhteensopiville HP Designjet -tulostimille

Ympäristövaatimukset
Käyttölämpötila

5–40 ºC

Säilytyslämpötila

-25–55 ºC

Käyttökosteus

20–80 % RH

Säilytyskosteus

0–95 %:n suht. kosteus

Akustinen
Äänipaine

47 dB(A)

Melun teho

6,4 B(A)

Mitat (lev. x syv. x kork.)
Tulostin

1 510 × 1 370 × 720 mm

Paketoituna

1500×680×710 mm

Paino
Tulostin

71 kg

Paketoituna

90 kg

HP Designjet HD Pro -skanneri; jalusta; kosketusnäyttö (paneelitietokone); pikaopas;
asennusjuliste; kopiointi-/skannausohjelmisto; 2 Ethernet-johtoa; virtajohto

Tilaustiedot
Tuote
G6H51A

HP Designjet HD Pro -skanneri

Huolto ja tuki
U4TP6E HP:n 2 vuoden laitteistotuki seur. arkipäivänä Designjet HD Pro -skanneri, viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys
U4PS5E HP:n 3 vuoden laitteistotuki seur. arkipäivänä Designjet HD Pro -skanneri, viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys
U4PS6E HP:n 5 vuoden laitteistotuki seur. arkipäivänä Designjet HD Pro -skanneri, viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys
U4PS7PE HP HP:n 1 vuoden takuun jälkeinen Designjet HD Pro -skannerin laitteistotuki, seuraavana arkipäivänä, viallisen
tallennusvälineen tietojen säilytys
U4PS8PE HP:n 2 vuoden takuun jälkeinen Designjet HD Pro -skannerin laitteistotuki, seuraavana arkipäivänä, viallisen tallennusvälineen
tietojen säilytys

HP Designjet -tukipalvelut tarjoavat ratkaisuja liiketoiminnan kannalta tärkeissä ympäristöissä – ratkaisuihin
kuuluvat asennus, laajennettu tuki ja huolto sekä erilaiset arvoa lisäävät palvelut. Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/designjet/support.
Käyttämällä alkuperäisiä HP:n musteita ja tulostuspäitä saat aikaan johdonmukaisesti laadukkaan ja luotettavan
suorituskyvyn ja vähennät hukka-aikaa. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/OriginalHPinks.

Virrankulutus
Enintään

90 W (skannaus); 80 W (valmiustila); < 3 W (lepotila)

Virtavaatimukset

Syöttöjännite (automaattinen mittausaluevalinta): 100–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 5 A enint.

Voit tutustua kattavaan HP:n suurkokotulostusmateriaalien valikoimaan osoitteessa globalBMG.com/hp.
Lisätietoja HP Large Format Media -painoalustoista löydät osoitteesta http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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