Skener HP Designjet SD Pro
Vysoko produktívny skener poskytujúci detailné skenovanie a optimálnu integráciu s tlačiarňami
HP Designjet.

Využívajte detailnú reprodukciu dokumentov s
technológiou CIS.

Získajte podporu skenovania prispôsobenú pre
tlačiarne HP Designjet.

● Skenujte a kopírujte každodenné dokumenty a mapy s vysokou rýchlosťou
bez lemovania s použitím vyspelej technológie CIS.

● Vytvorte multifunkčný systém – tento skener je prispôsobený na
bezproblémovú integráciu s tlačiarňami HP Designjet.

● Odstráňte neželané tiene a pozadia s novým systémom dvojitého osvetlenia
zahrnutým v technológii CIS.

● Pridajte nové funkcie do svojho pracovného postupu tlače s detailným
skenovaním, kopírovaním vylepšením obrázkov.

● Dosahujte vysokokvalitné výsledky s ostrým textom a čiarami a rozlíšením
skenovania až 1200 dpi.

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

● Vytvárajte veľkoformátové farebné a čiernobiele skeny so šírkou až 1118 mm
(44 palcov).

● Šetrite miesto umiestnením skenera nad tlačiareň HP Designjet 1 pomocou
nastaviteľného stojana s deviatimi úrovňami.

Získajte rýchly skener SD navrhnutý na zefektívnenie
pracovných postupov.
● Využite rýchle skenovanie – až 152 mm (6 palcov) za sekundu farebne a 330
mm (13 palcov) za sekundu čiernobielo.
● Urýchlite svoj pracovný postup – ukladajte skeny vo formáte súborov 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.
● Využite PC typu všetko v jednom s dotykovou obrazovkou veľkosti 396 mm
(15,6 palcov) na zobrazenie ukážok a vylepšenie obrázkov.

1Skener možno umiestniť nad vybrané modely tlačiarní HP Designjet. Zoznam modelov nájdete na adrese

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

Skener HP Designjet SD Pro
Technické špecifikácie
Médiá

Čo je v krabici

Manipulácia

Priama dráha skenovania papiera pre listové a kartónové originály

Typy

Neabrazívny papier, sépiovohnedý papier, modrotlačový papier, plasty, plastový laminát, penová
tabuľa, lepenka, noviny, (nie preglejka, kamenné tabule, kovové tabule alebo abrazívne,
znečistené, drsné, spálené povrchy alebo priehľadné materiály s ostrými hranami alebo
kovovými svorkami)

Pamäť
RAM

2 GB

Pevný disk

Štandardne, 500 GB

Konektivita
Rozhrania (štandardné)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); slot pre príslušenstvo EIO JetDirect

Zahrnuté ovládače

Ovládače pre Windows pre kompatibilné tlačiarne HP Designjet

G6H50A

Certifikácia
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)

Okolitý

ENERGY STAR®; WEEE; EÚ RoHS; Čína RoHS; RoHS Kórea; RoHS India; REACH; EPEAT Bronze

ENERGY STAR

Áno

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

Rozsahy parametrov prostredia
Prevádzková teplota

5 až 40 ºC

Skladovacia teplota

-25 až 55 ºC

Prevádzková vlhkosť

od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Skladovacia vlhkosť

od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti

Akustika
Akustický tlak

62 dB(A)

Akustický výkon

6,4 B(A)

Rozmery (š x h x v)
Tlačiareň

930 x 1470 x 1660 mm

S balením

1500 x 680 x 710 mm

Hmotnosť
Tlačiareň

60 kg

S balením

85 kg

Príkon
Maximum

47 W (skenovanie); 32 W (pripravené); 1,8 W (režim spánku);

Požiadavky na napájanie

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

skener HP Designjet SD Pro; stojan; dotyková obrazovka (panelový počítač); stručná referenčná
príručka; inštalačný leták; softvér na kopírovanie/skenovanie; dokumentačný softvér; 2
ethernetové káble; Napájací kábel

Objednávkové
informácie
Produkt
G6H50A

Skener HP Designjet SD Pro

Servis a podpora
U5AC4E 2-ročná hardvérová podpora HP pre skener Designjet SD Pro na nasledujúci pracovný deň + zadržanie chybných médií
U5AC5E – 3-ročná hardvérová podpora HP pre skener Designjet SD Pro na nasledujúci pracovný deň + zadržanie chybných médií
U5AC6E – 5-ročná hardvérová podpora HP pre skener Designjet SD Pro na nasledujúci pracovný deň + zadržanie chybných médií
U5AC7PE – 1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP pre skener Designjet SD Pro na nasledujúci pracovný deň + zadržanie chybných
médií
U5AC8PE – 2-ročná pozáručná hardvérová podpora HP pre skener Designjet SD Pro na nasledujúci pracovný deň + zadržanie chybných
médií

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.

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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