Сканер HP Designjet HD Pro
Високоякісне відтворення зображень із надзвичайно точною передачею як чорного й
білого, так і інших кольорів.

Неперевершена якість відтворення зображень за
допомогою технології CCD.

Спеціальна технічна підтримка для принтерів HP
Designjet.

● Надзвичайно точне відтворення кольорів завдяки технології CCD, яка
забезпечує високоякісне кольорове копіювання.

● Об’єднання пристроїв у багатофункціональну систему: цей сканер
ідеально інтегрується з принтерами HP Designjet.

● Ефективна робота з комплексною інформацією за допомогою передової
системи з п’ятьма камерами, яка фіксує зображення високої чіткості.

● Функції високоякісного сканування, копіювання та підвищення якості
зображень зроблять ваш документообіг простішим і ефективнішим.

● Високоякісні результати без повторного сканування: зображення можна
попередньо переглядати й покращувати безпосередньо на великому
сенсорному екрані.

● Полегшення роботи завдяки єдиному інтерфейсу техобслуговування й
підтримки сканера HP Designjet.

● Можливість сканування широкоформатних кольорових і чорно-білих
зображень із товстих або жорстких носіїв шириною до 106,7 см (42
дюйми) і товщиною до 15 мм (0,6 дюйма).

Оптимізація документообігу завдяки швидкому
скануванню зображень із високою роздільною
здатністю.
● Висока швидкість сканування: до 152 мм (6 дюймів) на секунду для
кольорових зображень і 330 мм (13 дюймів) на секунду для чорно-білих.
● Прискорення документообігу: відскановані документи можна зберігати у
форматах PDF, TIFF, JPEG або DWF і легко створювати багатосторінкові
PDF-документи.
● Підвищення продуктивності праці: легко обмінюйтеся зображеннями з
колегами за допомогою функцій сканування для відправлення на
електронну пошту, на пристрій USB, у мережу тощо.
● Зручність у використанні завдяки 39,6-сантиметровому
(15,6-дюймовому) кольоровому сенсорному екрану та трирівневим
регульованим ніжкам.

● Скористайтеся можливістю регулювання висоти ніжок сканера, аби
сканувати з комфортом.

Сканер HP Designjet HD Pro
Технічні характеристики
Носії

Комплектація

Керування

Сканування оригіналів із паперу й картону з одностороннім проходженням; регульований
тиск на папір для дуже тонких матеріалів.

Типи

Неабразивний папір, пергамент, поліефірна плівка, відбитки коричневого кольору,
світлокопії, пластмаса, плівка, пластиковий ламінат, пінокартон, картон, газети, восковий
папір (не можна використовувати фанеру, кам’яні плити, металеві листи, діапозитиви,
матеріали з металевими затискачами, а також абразивні, брудні, шорсткі, гострі, обпалені
поверхні)

Пам’ять
2 ГБ
Жорсткий диск

Стандартний обсяг пам’яті 500 ГБ

G6H51A

Сертифікація
Безпека

ЄС (відповідає LVD й EN 60950-1); Росія (EAC)

Електромагнітна

відповідність стандартам, установленим для інформаційного обладнання класу А: ЄС
(директива EMC), Росія (EAC)

ENERGY STAR

Так

Гарантія
Обмежена однорічна гарантія. Гарантія й варіанти підтримки залежать від продукту, країни
та вимог місцевого законодавства.

Варіанти підключення
Інтерфейси (стандартні)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Високошвидкісний порт USB 2.0

Включені драйвери

Драйвери ОС Windows для сумісних принтерів HP Designjet

Сканер HP Designjet HD Pro; підставка; сенсорний екран (панельний ПК); короткий
довідковий посібник; посібник із налаштування; програмне забезпечення для
копіювання/сканування; 2 кабелі Ethernet; кабель живлення

Робоча температура

від 5 до 40 ºC

Інформація про
замовлення

Температура під час зберігання

від -25 до 55 ºC

Продукт

Робоча вологість

Відносна вологість від 20 до 80%

G6H51A

Вологість під час зберігання

Відносна вологість від 0 до 95%

Обслуговування та підтримка

Робочі умови

Акустичні умови
Звуковий тиск

47 дБ(А)

Потужність звуку

6,4 Б(А)

Розміри (ш x г x в)
Принтер

1510 x 1370 x 720 мм

Упаковка

1500 x 680 x 710 мм

Вага
Принтер

71 кг

Упаковка

90 кг

Енергоспоживання
Максимальне

90 Вт (розгортка зображення); 80 Вт (у режимі готовності); < 3 Вт (у режимі очікування)

Вимоги до електроживлення

Вхідна напруга (автоматичний вибір діапазону): 100–240 В змінного струму (+/- 10%), 50–60
Гц, макс. 5 А
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U4TP6E Технічна підтримка обладнання сканера HP Designjet HD Pro з обслуговуванням наступного робочого дня зі
збереженням несправного носія, 2 роки
U4PS5E Технічна підтримка обладнання сканера HP Designjet HD Pro з обслуговуванням наступного робочого дня зі
збереженням несправного носія, 3 роки
U4PS6E Технічна підтримка обладнання сканера HP Designjet HD Pro з обслуговуванням наступного робочого дня зі
збереженням несправного носія, 5 років
U4PS7PE Післягарантійне обслуговування обладнання сканера HP Designjet HD Pro наступного робочого дня зі збереженням
несправного носія, 1 рік
U4PS8PE Післягарантійне обслуговування обладнання сканера HP Designjet HD Pro наступного робочого дня зі збереженням
несправного носія, 2 роки

Послуги HP Designjet Support Services пропонують рішення для важливих бізнес-застосунків. Це рішення
включає установку, розширену підтримку й обслуговування, а також додаткові платні послуги. Додаткову
інформацію див. на веб-сторінці hp.com/go/designjet/support.
Використання оригінальних чорнил і друкувальних головок HP гарантує високу якість і продуктивність
роботи, а це у свою чергу зменшує кількість вимушених затримок. Додаткову інформацію див. на
веб-сторінці hp.com/go/OriginalHPinks.

зв'язатися з нами
Україна 800501677

Увесь асортимент матеріалів HP для широкоформатного друку див. на сайті globalBMG.com/hp.
З іншими типами та розмірами носіїв HP Large Format Media можна ознайомитися на сторінці: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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