Skener HP Designjet SD Pro
Vysoce produktivní skener pro detailní skenování a optimální integraci s tiskárnami HP Designjet.

S technologií CIS se můžete spolehnout na reprodukci
dokumentů s vysokými detaily.

Získejte podporu skenování přizpůsobenou pro
tiskárny HP Designjet.

● S pokročilou technologií CIS můžete velmi rychle skenovat a kopírovat
každodenní dokumenty a mapy bez nežádoucích okrajů.

● Postavte multifunkční systém – tento skener je přizpůsoben pro
bezproblémovou integraci s tiskárnami HP Designjet.

● Eliminujte nežádoucí stíny a pozadí s novým systémem dvojitého osvětlení v
technologii CIS.

● Obohaťte své pracovní postupy o nové funkce v podobě skenování/kopírování
ve vysokém rozlišení a vylepšení obrazu.

● Získejte vysoce kvalitní výsledky s ostrým textem a čárami a skenované
dokumenty s rozlišením až 1 200 dpi.

● Zjednodušte své pracovní úlohy – spolehněte se na jediné rozhraní pro
správu a podporu vašeho řešení HP Designjet.

● Skenujte velkoformátové barevné a černobílé dokumenty s šířkou až 1 118
mm (44").

● Ušetřete prostor umístěním skeneru nad tiskárnu HP Designjet1, s využitím
podstavce s 9 úrovněmi nastavení.

Spolehněte se na rychlý SD skener, který byl navržen
pro zjednodušení pracovních toků.
● Skenujte rychle – až 152 mm (6") za sekundu barevně a 330 mm (13") za
sekundu černobíle.
● Zrychlete své pracovní procesy – ukládejte naskenované dokumenty jako
soubory PDF, TIFF, JPEG nebo DWF a snadno vytvářejte vícestránkové
soubory PDF.
● Buďte produktivnější a snadno sdílejte obrázky se spolupracovníky díky
skenování do e-mailu, USB, sítě apod.
● Prohlížejte si náhledy a vylepšujte obrázky na počítači All-in-One s 39,6cm
(15,6") dotykovou obrazovkou.

1Skener lze umístit nad vybrané modely tiskáren HP Designjet. Seznam modelů najdete na adrese

http://www.hp.com/go/DesignjetSDProScanner.

Skener HP Designjet SD Pro
Technická specifikace
Média

Co je obsaženo v krabici

Manipulace

Přímá dráha papírových a kartonových originálů ve skeneru

G6H50A

Typy

Jemný papír, sépiový papír, světlotisky, plasty, plastový laminát, pěnová deska, kartón, noviny
(nelze použít: překližku, kamenné desky, kovové nebo abrazivní desky, špinavé, hrubé desky
nebo desky s ostrými hranami, desky s kovovými svorkami či spáleným povrchem nebo fólie)

Certifikace

Paměť
Paměť RAM

2 GB

Pevný disk

Standardní, 500 GB

Možnosti připojení
Rozhraní (standardní)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Slot pro příslušenství EIO Jetdirect

Ovladače v dodávce

Ovladače pro systém Windows pro kompatibilní tiskárny HP Designjet

Bezpečnost

EU (kompatibilní s normami LVD a EN 60950-1); Rusko (EAC)

Elektromagnetické

Soulad s používáním produktů třídy A ITE: EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě,
EMC), Rusko (EAC)

Ekologické informace

ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; RoHS (Čína); RoHS (Korea); RoHS (Indie); REACH; EPEAT Bronze

ENERGY STAR

ano

Záruka
Limitovaná jednoletá záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se mohou u různých
produktů a v závislosti na zemi a znění místních zákonů lišit.

Parametry prostředí
Provozní teplota

5 až 40 ºC

Teplota skladování

–25 až 55 ºC

Provozní vlhkost

Relativní vlhkost 20 až 80 %

Vlhkost skladování

0 až 95 % RH

Zvukové
Akustický tlak

62 dB(A)

Hlučnost

6,4 B(A)

Rozměry (š x h x v)
Tiskárna

930 x 1 470 x 1 660 mm

Včetně balení

1 500 x 680 x 710 mm

Hmotnost
Tiskárna

60 kg

Včetně balení

85 kg

Spotřeba energie
Maximální

47 W (skenování); 32 W (pohotovostní režim); 1,8 W (režim spánku)

Požadavky na napájení

Vstupní napětí (automatické přepínání rozsahu): 100 až 240 V stř. (± 10 %), 50/60 Hz, max. 5 A

Skener HP Designjet HD Pro; Podstavec; Dotyková obrazovka (panel počítače); Stručná
referenční příručka; Instalační leták; Software pro kopírování/skenování; Software s
dokumentací; 2 kabely Ethernet; Napájecí kabel

Informace pro
objednávání
Produkt
G6H50A

Skener HP Designjet SD Pro

Servis a podpora
U5AC4E 2 roky hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den a ponecháním vadného média pro skener Designjet SD Pro
U5AC5E 3 roky hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den a ponecháním vadného média pro skener Designjet SD Pro
U5AC6E 5 let hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den a ponecháním vadného média pro skener Designjet SD Pro
U5AC7PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den a ponecháním vadného média pro skener
Designjet SD Pro
U5AC8PE 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den a ponecháním vadného média pro skener
Designjet SD Pro

Služby podpory HP Designjet nabízí řešení pro podniková prostředí – instalaci, rozšířenou podporu a údržbu, ale
také řadu dalších služeb s přidanou hodnotou. Bližší informace najdete na stránce hp.com/go/designjet/support.
Použitím originálních inkoustů a tiskových hlav HP dosáhnete nejvyšší kvality tisku, spolehlivého provozu a méně
častých odstávek. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/OriginalHPinks.

Celé portfolio velkoformátových tiskových materiálů HP najdete na stránce globalBMG.com/hp.
Více informací o podkladových materiálech a velikostech velkoformátových médií HP naleznete na stránce http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a
službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické
nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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