Scaner HP Designjet HD Pro
Bucuraţi-vă de reproducerea de înaltă definiţie a imaginii, cu precizie excelentă în culori şi
alb-negru.

Bucuraţi-vă de reproducerea excelentă a imaginilor cu
tehnologia CCD.

Asistenţă pentru scanare, personalizată pentru
imprimantele HP Designjet.

● Reproduceţi culorile cu o precizie excelentă, graţie tehnologiei CCD, care
asigură copierea color de înaltă calitate.

● Construiţi un sistem multifuncţional: acest scaner este personalizat pentru
integrarea nemijlocită cu imprimantele HP Designjet.

● Manevraţi eficient informaţii complexe, cu un sistem avansat cu cinci camere,
care captează imaginile cu mare precizie.

● Adăugaţi noi funcţii la fluxul de lucru de imprimare, cu scanare şi copiere de
înaltă definiţie şi imagini îmbunătăţite.

● Asiguraţi rezultate de înaltă calitate, fără rescanări: examinaţi şi îmbunătăţiţi
imaginile direct pe ecranul mare, tactil.

● Simplificaţi-vă activităţile: contaţi pe o singură interfaţă pentru întreţinerea şi
asistenţa care sunt necesare soluţiei HP Designjet.

● Creaţi scanări color şi alb-negru de format mare, de până la 106,7 cm (42
inchi), de pe suporturi groase sau rigide, cu o grosime de până la 15 mm (0,6
inchi).

● Creaţi o staţie de scanare ergonomică, graţie picioarelor reglabile ale
scanerului.

Contaţi pe un scaner rapid HD, conceput pentru a
eficientiza fluxurile de lucru.
● Scanaţi rapid – până la 152 mm (6 inchi) pe secundă în culori şi 330 mm (13
inchi) pe secundă în alb-negru.
● Acceleraţi fluxul de lucru: salvaţi scanările în fişiere PDF, TIFF, JPEG sau DWF şi
creaţi simplu PDF-uri cu mai multe pagini.
● Fiţi mai productiv şi partajaţi simplu imaginile cu colaboratorii, prin scanare
către e-mail, USB, reţele etc.
● Lucraţi confortabil, graţie ecranului tactil color de 39,6 cm (15,6 inchi) şi
picioarelor reglabile pe trei niveluri.

Scaner HP Designjet HD Pro
Specificaţii tehnice
Suport

Ce se găseşte în cutie

Manevrare

Cale directă pentru hârtie către dispozitivul de scanare, pentru originale pe foi sau carton;
presiune reglabilă, pentru suporturi foarte subţiri

G6H51A

Tipuri

Hârtie neabrazivă, velină, milar, sepia, copii heliografice, plastic, film, laminat de plastic, placă de
spumă, carton, ziar, hârtie de calc (fără placaj, plăci de piatră, plăci metalice sau suprafeţe sau
folii transparente abrazive, murdare, aspre, cu muchii ascuţite, prinse pe metal sau arse)

Certificare

Memorie
RAM

2 GB

Unitate de disc fix

Standard, 500 GB

Siguranţă

UE (conform cu LVD şi EN 60950-1); Rusia (EAC)

Electromagnetic

Conformitate pentru produsele ITE din clasa A: UE (Directiva EMC), Rusia (EAC)

ENERGY STAR

Da

Garanţie
Un an garanţie limitată. Garanţia şi opţiunile de asistenţă variază în funcţie de produs şi
reglementările legislative locale.

Conectivitate
Interfeţe (standard)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); USB 2.0 de mare viteză

Drivere incluse

Drivere Windows pentru imprimantele compatibile HP Designjet

Temperatură de funcţionare

De la 5 la 40ºC

Informaţii pentru
comandă

Temperatură de stocare

De la -25 la 55ºC

Produs

Umiditate de funcţionare

20 - 80% RH

G6H51A

Umiditate stocare

0 - 95% RH

Service & asistenţă

Condiţii de mediu

Acustic
Presiune sonoră

47 dB (A)

Putere sonoră

6,4 B(A)

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă

1510 x 1370 x 720 mm

Împachetat

1500 x 680 x 710 mm

Greutate
Imprimantă

71 kg

Împachetat

90 kg

Consum energie
Maxim

90 waţi (scanare); 80 waţi (pregătit); < 3 waţi (repaus)

Cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare (autoreglabilă): 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz, 5 A max

Scaner HP Designjet HD Pro; suport; ecran tactil (PC panou); ghid de referinţe rapide; poster de
configurare; software de copiere/scanare; 2 cabluri Ethernet; cablu de alimentare

Scaner HP Designjet HD Pro

U4TP6E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare + reţinerea suportului defect pentru scaner Designjet HD Pro, 2 ani
U4PS5E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare + reţinerea suportului defect pentru scaner Designjet HD Pro, 3 ani
U4PS6E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare + reţinerea suportului defect pentru scaner Designjet HD Pro, 5 ani
U4PS7PE - asistenţă hardware HP postgaranţie, în următoarea zi lucrătoare + reţinerea suportului defect pentru scaner Designjet HD
Pro, 1 an
U4PS8PE - asistenţă hardware HP postgaranţie, în următoarea zi lucrătoare + reţinerea suportului defect pentru scaner Designjet HD
Pro, 2 ani

Serviciile de asistenţă pentru HP Designjet oferă soluţii pentru mediile importante de afaceri - instalare, asistenţă
şi întreţinere extinse, precum şi o varietate de servicii cu valoare adăugată. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/go/designjet/support.
Utilizaţi cernelurile şi capetele de imprimare originale HP pentru a beneficia în mod constant de calitatea înaltă şi
de performanţele fiabile care permit reducerea timpilor de inactivitate. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/go/OriginalHPinks.

Pentru întregul portofoliu de materiale de imprimare de format mare HP, consultaţi globalBMG.com/hp.
Pentru mai multe substraturi şi dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitaţi-ne online la: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru
produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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