Skaner HP Designjet HD Pro
Reprodukcja obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) z zachowaniem wyjątkowej dokładności w
kolorze i w czerni.

Technologia CCD zapewnia doskonałe odwzorowanie
obrazów.

Obsługa funkcji skanowania dostosowana do
drukarek HP Designjet.

● Technologia CCD zapewnia wysokiej jakości kopiowanie kolorów, dzięki
czemu barwy są odzwierciedlane wyjątkowo dokładnie.

● Szansa na stworzenie systemu wielofunkcyjnego: skaner został
przystosowany do płynnej integracji z drukarkami HP Designjet.

● Wydajne przetwarzanie złożonych danych z użyciem zaawansowanego
układu pięciu kamer, które precyzyjnie rejestrują obrazy.

● Możliwość skanowania, kopiowania i poprawy jakości obrazu pozwala
użytkownikowi dodawać nowe funkcje do procesu drukowania.

● Wysoka jakość bez konieczności powtórnego skanowania: funkcje podglądu i
poprawy jakości obrazu dostępne bezpośrednio na dużym ekranie
dotykowym.

● Łatwiejsza realizacja zadań: pojedynczy interfejs służący do konserwacji i
obsługi rozwiązania HP Designjet.

● Wielkoformatowe skanowanie w kolorze lub czerni z materiałów o szerokości
do 106,7 cm (42 cali) i grubych lub sztywnych nośników o grubości do 15
mm (0,6 cala).

Szybki skaner HD stworzony z myślą o przyspieszeniu
procesów roboczych.
● Szybkie skanowanie – do 152 mm (6") na sekundę w kolorze i 330 mm (13")
na sekundę w czerni.
● Szybsza praca: zeskanowane obrazy można zapisywać jako pliki PDF, TIFF,
JPEG lub DWF, z łatwością tworząc również wielostronicowe pliki PDF.
● Większa produktywność dzięki łatwemu udostępnianiu obrazów
współpracownikom poprzez skanowanie do poczty elektronicznej, USB, sieci i
nie tylko.
● Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 39,6 cm (15,6 cala) i trzy stopki o
regulowanej wysokości zapewniają komfortową pracę.

● Regulowane nogi skanera umożliwiają przygotowanie ergonomicznej stacji
skanowania.

Skaner HP Designjet HD Pro
Dane techniczne
Nośnik

Zawartość opakowania

Obsługa

Prosta ścieżka papieru umożliwiająca skanowanie zwykłych arkuszy i tekturowych oryginałów;
Regulacja nacisku na papier na potrzeby bardzo cienkich nośników

Typy

Papier o gładkiej powierzchni, papier welinowy, mylar, sepia, światłokopie, materiały plastikowe,
folia, laminaty plastikowe, płyty piankowe, kartony, papier gazetowy, kalka techniczna (nie mogą
być wykorzystywane materiały takie jak sklejka, płytki kamienne i metalowe lub materiały
ścierne, materiały zabrudzone, szorstkie, z ostrymi krawędziami, spięte metalem, o wypalonej
powierzchni lub przeźrocza)

Pamięć
RAM

2 GB

Dysk twardy

Standardowo 500 GB

G6H51A

Certyfikaty
Bezpieczeństwo

UE (dyrektywa niskonapięciowa i norma PN-EN 60950-1); EAC (Rosja)

Elektromagnetyczne

Zgodność z produktami ITE klasy A: Dyrektywa UE EMC, Rosja (EAC)

ENERGY STAR

Tak

Gwarancja
Roczna gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu,
kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

Sieci i łączność
Interfejsy (standard)

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

Dołączone sterowniki

Sterowniki systemu Windows do zgodnych drukarek HP Designjet

Informacje o
zamawianiu

Temperatura pracy

od 5 do 40ºC

Temperatura przechowywania

od -25 do 55ºC

Produkt

Wilgotność podczas pracy

Wilgotność wzgl. 20–80%

Wilgotność przechowywania

Wilgotność względna od 0 do 95%

Zakresy środowiskowe

Akustyczne
Ciśnienie akustyczne

47 dB (A)

Moc akustyczna

6,4 B(A)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Drukarka

1510 x 1370 x 720 mm

W opakowaniu

1500 x 680 x 710 mm

Waga
Drukarka

71 kg

W opakowaniu

90 kg

Zużycie energii
Maksymalnie

90 W (skanowanie); 80 W (tryb gotowości); < 3 W (tryb uśpienia)

Zasilanie

Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego: od 100 do 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz,
maks. 5 A

Skaner HP Designjet HD Pro; Podstawka; Ekran dotykowy (panel PC); Skrócona instrukcja
obsługi; Plakat instalacyjny; Oprogramowanie do kopiowania/skanowania; 2 kable Ethernet;
Przewód zasilający

G6H51A

Skaner HP Designjet HD Pro

Serwis i pomoc techniczna
U4TP6E – 2-letnie wsparcie techniczne HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania wadliwych nośników dla skanera
Designjet HD Pro
U4PS5E – 3-letnie wsparcie techniczne HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania wadliwych nośników dla skanera
Designjet HD Pro
U4PS6E – 5-letnie wsparcie techniczne HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania wadliwych nośników dla skanera
Designjet HD Pro
U4PS7PE – roczne pogwarancyjne wsparcie techniczne HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania wadliwych
nośników dla skanera Designjet HD Pro
U4PS8PE – 2-letnie pogwarancyjne wsparcie techniczne HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania wadliwych
nośników dla skanera Designjet HD Pro

Usługi wsparcia HP Designjet obejmują rozwiązania dla środowisk biznesowych o znaczeniu krytycznym –
instalację, rozszerzone wsparcie i konserwację oraz wiele różnych usług dodatkowych. Więcej informacji można
znaleźć na stronie hp.com/go/designjet/support.
Oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP pozwalają uzyskiwać jednolite wydruki o wysokiej
jakości, co pozwala skrócić czas przestoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/OriginalHPinks.

Pełną ofertę wielkoformatowych nośników HP można znaleźć na stronie globalBMG.com/hp.
Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć na stronie: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne
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