HP Designjet SD Pro-skanner
Produktiv skanner for detaljert skanning og optimal integrering med HP Designjet-skrivere.

Få detaljert dokumentreproduksjon med
CIS-teknologi.
● Skann og kopier daglige dokumenter og kart med høye hastigheter uten
kanter ved hjelp av avansert CIS-teknologi.
● Eliminer uønskede skygger og bakgrunner med det nye doble
belysningssystemet i CIS-teknologi.
● Sørg for resultater av høy kvalitet med skarp tekst og strek og
skanneoppløsninger på opptil 1200 dpi.
● Lag store skanneformater i farger og svart-hvitt på opptil 1118 mm (44
tommer) i bredden.

Få skannestøtte tilpasset HP Designjet-skrivere.
● Bygg et flerfunksjonssystem – denne skanneren er tilpasset sømløs
integrering med HP Designjet-skrivere.
● Legg inn nye funksjoner i utskriftsrutinene med detaljert skanning, kopiering
og bildeforbedring.
● Forenkle oppgaver – få ett enkelt grensesnitt for vedlikehold og støtte av HP
Designjet-løsningen.
● Spar plass ved å plassere skanneren over HP Designjet-skriveren1, ved bruk
av justerbart stativ med ni nivåer.

Få en rask SD-skanner som effektiviserer prosesser.
● Skann raskt – opptil 152 mm (6 tommer) per sekund i farger og 330 mm (13
tommer) per sekund i svart-hvitt.
● Få fart på arbeidsflyten – lagre skannede bilder som PDF-, TIFF-, JPEG- eller
DWF-filer og lag flersidige PDF-filer enkelt.
● Bli mer produktiv og del enkelt bilder med samarbeidspartnere ved å skanne
til e-post, USB, nettverk med mer.
● Forhåndsvis og forbedre bilder ved bruk av stor, 39,6 cm (15,6") alt-i-ett-PC
med berøringsskjerm.

1Skanneren kan plasseres over utvalgte modeller av HP Designjet-skrivere. Gå til

http://www.hp.com/go/DesignjetSDProScanner for å få en modelloversikt.

HP Designjet SD Pro-skanner
Tekniske spesifikasjoner
Medier

Innhold i esken

Håndtering

Rett skannerpapirbane for mating av papir- og kartongoriginaler

G6H50A

Typer

Ikke-slipende papir, sepia, blåkopier, plast, film, plastlaminat, skumpapp, kartong, avispapir (ikke
kryssfinér, steinplater, metallplater eller slipende, skitne, grove, skarpe kanter, metallstifter,
brente overflater eller transparenter)

Sertifisering

Minne

HP Designjet SD Pro-skanner; Stativ; Berøringsskjerm (panel-PC); Hurtigreferansehåndbok;
Installeringsplakat; Kopierings-/skanneprogramvare; Dokumentasjonsprogramvare; 2
Ethernet-kabler; Strømledning

Sikkerhet

EU (i henhold til LVD og EN 60950-1); Russland (EAC)

RAM

2 GB

Elektromagnetisk

Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktiv), Russland (EAC)

Harddisk

Standard, 500 GB

Miljømessig

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; kinesisk RoHS; RoHS Korea; RoHS India; REACH; EPEAT Bronze

ENERGY STAR

Ja

Tilkobling
Grensesnitt (standard)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect-tilbehørsspor

Medfølgende drivere

Windows-drivere for kompatible HP Designjet-skrivere

Garanti
Ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter
produkt, land og lokal lovgivning.

Miljøkrav
Temperatur ved drift

5 til 40 °C

Lagringstemperatur

-25 til 55 ºC

Bestillingsinformasjon

Fuktighet ved drift

20 til 80 % RF

Fuktighet ved lagring

0 til 95% RF

Produkt

Akustisk
Lydtrykk

62 dB(A)

Lydnivå

6,4 B(A)

Mål (b x d x h)
Skriver

930 x 1470 x 1660 mm

Pakket

1500 x 680 x 710 mm

Vekt
Skriver

60 kg

Pakket

85 kg

Strømforbruk
Maksimum

47 watt (skanning); 32 watt (klar); 1,8 watt (hvilemodus)

Krav til strømforsyning

Inngangsspenning (autom. gjenkjenning): 100 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz, 5 A maks

G6H50A
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Service og kundestøtte
U5AC4E HP 2 års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for Designjet SD Pro-skanner
U5AC5E HP 3 års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for Designjet SD Pro-skanner
U5AC6E HP 5 års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for Designjet SD Pro-skanner
U5AC7PE HP 1 års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti med behold defekte medier for Designjet SD Pro-skanner
U5AC8PE HP 2 års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti med behold defekte medier for Designjet SD Pro-skanner

Støttetjenester for HP Designjet tilbyr løsninger for kritiske forretningsmiljøer – installasjon, utvidet støtte og
vedlikehold samt en rekke verdiøkende tjenester. Se hp.com/go/designjet/support for mer informasjon.
Bruk originale HP-blekkpatroner og -skrivehoder for å få en konsistent høy kvalitet og pålitelig ytelse som bidrar
til mindre nedetid. Se hp.com/go/OriginalHPinks for mer informasjon.

Kontakt oss
Norge 800.17548

Se globalBMG.com/hp for HPs komplette utvalg av utskriftsmateriell for store formater.
Besøk nettstedet http://www.hp.com/go/designjet/supplies for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og
-tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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