Skener HP Designjet HD Pro
Vychutnajte si reprodukciu obrazu vo vysokom rozlíšení s vynikajúcou presnosťou vo farbe aj
čiernobielo.

Vychutnajte si vynikajúcu obrazovú reprodukciu s
technológiou CCD.

Získajte podporu skenovania prispôsobenú pre
tlačiarne HP Designjet.

● Reprodukujte farby s vynikajúcou presnosťou vďaka technológii CCD, ktorá
zaistí vysoko kvalitné farebné kopírovanie.

● Vytvorte multifunkčný systém: tento skener je prispôsobený na jednoduchú
integráciu s tlačiarňami HP Designjet.

● Efektívne spracúvajte zložité informácie pomocou pokročilého systému s
piatimi kamerami, ktorý zachytáva obrázky s vysokou presnosťou.

● Pridajte si nové funkcie do svojho pracovného toku tlače so skenovaním s
vysokým rozlíšením, kopírovaním zlepšením obrazu.

● Zaistite si výsledky s vysokou kvalitou bez opätovného skenovania:
zobrazujte náhľady a zlepšujte obrázky priamo na veľkej dotykovej
obrazovke.

● Zjednodušte si úlohy: spoľahnite sa na jedno rozhranie na údržbu a podporu
vášho riešenia HP Designjet.

● Vytvárajte farebné a čiernobiele naskenované súbory veľkého formátu so
šírkou až 106,7 cm (42 palcov) širokouhlý z hrubých alebo pevných médií až
do hrúbky 15 mm (0,6 palca).

Spoľahnite sa na rýchly skener HD navrhnutý tak, aby
zefektívnil pracovné toky.
● Využite rýchle skenovanie – až 152 mm (6 palcov) za sekundu farebne a 330
mm (13 palcov) za sekundu čiernobielo.
● Zvýšte svoj pracovný tok: ukladajte naskenované súbory vo formáte PDF,
TIFF, JPEG alebo DWF a jednoducho vytvárajte viacstranové dokumenty PDF.
● Zvyšuje produktivitu a jednoducho zdieľajte obrázky so spolupracovníkmi so
skenovaním do e-mailu, USB, sietí atď.
● Pracujte pohodlne vďaka 39,6 cm (15,6-palcovému) farebnému dotykovému
displeju a nožičkám nastaviteľným na tri úrovne.

● Získajte ergonomickú skenovaciu stanicu vďaka nastaviteľným nohám
skenera.

Skener HP Designjet HD Pro
Technické špecifikácie
Médiá

Čo je v krabici

Manipulácia

Priama dráha skenovania papiera pre listové a kartónové originály; Nastaviteľný tlak na papier
pre veľmi tenké médiá

G6H51A

Typy

Neabrazívny papier, pergamenový papier, Mylar, sépiovohnedý papier, modrotlačový papier,
plastová fólia, plastový laminát, penová tabuľa, kartón, novinový papier, pauzovací papier (nie
preglejka, kamenné tabule, kovové tabule alebo abrazívne, špinavé, drsné povrchy, povrchy s
ostrými hranami, s kovovými svorkami, spálené povrchy ani fólie)

Certifikácia

Pamäť
RAM

2 GB

Pevný disk

Štandardne, 500 GB

Bezpečnosť

EÚ (vyhovuje normám LVD a EN 60950-1); Rusko (EAC)

Elektromagnetická

Vyhovuje norme pre produkty triedy A ITE: EÚ (smernica o elektromagnetickej kompatibilite),
Rusko (EAC)

ENERGY STAR

Áno

Záruka
Obmedzená záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny
a miestnych právnych predpisov.

Konektivita
Rozhrania (štandardné)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Zahrnuté ovládače

Ovládače pre Windows pre kompatibilné tlačiarne HP Designjet

Prevádzková teplota

5 až 40 ºC

Objednávkové
informácie

Skladovacia teplota

-25 až 55 ºC

Produkt

Prevádzková vlhkosť

od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

G6H51A

Skladovacia vlhkosť

od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti

Servis a podpora

Rozsahy parametrov prostredia

Akustika
Akustický tlak

47 dB(A)

Akustický výkon

6,4 B(A)

Rozmery (š x h x v)
Tlačiareň

1510 x 1370 x 720 mm

S balením

1500 x 680 x 710 mm

Hmotnosť
Tlačiareň

71 kg

S balením

90 kg

Skener HP Designjet HD Pro; Stojan; Dotyková obrazovka (panelový počítač); Stručná referenčná
príručka; Inštalačný leták; Softvér na kopírovanie/skenovanie; 2 káble Ethernet; Napájací kábel

Skener HP Designjet HD Pro

U4TP6E 2-ročná hardvérová podpora HP so zadržaním chybných médií na nasledujúci pracovný deň pre skener Designjet HD Pro
U4PS5E 3-ročná hardvérová podpora HP so zadržaním chybných médií na nasledujúci pracovný deň pre skener Designjet HD Pro
U4PS6E 5-ročná hardvérová podpora HP so zadržaním chybných médií na nasledujúci pracovný deň pre skener Designjet HD Pro
U4PS7PE 1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP so zadržaním chybných médií pre skener Designjet HD Pro
U4PS8PE 2-ročná pozáručná hardvérová podpora HP so zadržaním chybných médií pre skener Designjet HD Pro

Služby podpory HP Designjet ponúkajú riešenia pre najdôležitejšie prostredia pre podnik – inštalácia, rozšírená
podpora a údržbu, ako aj množstvo služieb s pridanou hodnotu. Ďalšie informácie nájdete na stránke
hp.com/go/designjet/support.
Používajte originálne atramenty a tlačové hlavy HP a dosiahnete konzistentnú vysokú kvalitu a spoľahlivý výkon
so zníženým počtom výpadkov. Ďalšie informácie nájdete na hp.com/go/OriginalHPinks.

Príkon
Maximum

90 W (skenovanie); 80 W (pripravené); <3 W (režim spánku);

Požiadavky na napájanie

Vstupné napätie (automatický rozsah): 100 až 240 V striedavé (+/- 10 %), 50/60 Hz, max. 5 A

Informácie o celom portfóliu veľkoformátových tlačových materiálov HP nájdete na globalBMG.com/hp.
Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré
sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako
ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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