HP Designjet SD Pro skanner
Skanner med hög produktivitet för detaljerad skanning och optimal integrering med HP
Designjet-skrivare.

Gläd dig åt detaljerad dokumentreproduktion med
CIS-teknik.

Få skanningssupport som anpassats speciellt för HP
Designjet-skrivare.

● Skanna och kopiera vardagsdokument och kartor vid höga hastigheter utan
kanter med hjälp av avancerad CIS-teknik.

● Skapa ett multifunktionssystem – den här skannern är anpassad för sömlös
integrering med HP Designjet-skrivare.

● Eliminera oönskade skuggor och bakgrunder med det nya dubbla
belysningssystemet i CIS-tekniken.

● Lägg till nya funktioner i ditt utskriftsflöde med detaljerad skanning,
kopiering och bildförbättring.

● Du får resultat av hög kvalitet med skarp text och tydliga linjer och
skanningsupplösningar på upp till 1200 dpi.

● Förenkla dina uppgifter – förlita dig på ett enda gränssnitt för underhåll och
support av din HP Designjet-lösning.

● Skapa storformatsskanningar i färg och svartvitt med en bredd upp till 1118
mm (44 tum).

● Spara utrymme genom att placera skannern ovanpå din HP
Designjet-skrivare1 med hjälp av det justerbara stativet med nio nivåer.

Få en snabb SD-skanner som är utformad för att
effektivisera arbetsflödena.
● Skanna snabbt – upp till 152 mm (6 tum) per sekund i färg och 330 mm (13
tum) per sekund i svartvitt.
● Sätt fart på arbetsflödet – spara skanningar som PDF-, TIFF-, JPEG- eller
DWF-filer och skapa enkelt flersidiga PDF-filer.
● Bli mer produktiv och dela enkelt bilder med dina medarbetare genom att
skanna dem till e-post, USB, nätverk och mycket annat.
● Förhandsgranska och förbättra bilder med en All-in-One-dator med en stor
396 mm (15,6-tums) pekskärm.

1Skannern kan placeras ovanpå vissa modeller av HP Designjet-skrivare. En lista med modeller finns på

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

HP Designjet SD Pro skanner
Tekniska specifikationer
Medier

Medföljer

Hantering

Rak skanningspappersbana för ark- och papporiginal

G6H50A

Typer

Papper utan strävhet, sepia, blåkopior, plast, plastlaminat, skumplastskivor, pappskivor,
tidningspapper (inte plywood, stenplattor, metallplattor eller sträva, smutsiga och grova ytor,
ytor med vassa kanter eller metallklämmor eller brända ytor eller OH-film)

Certifiering

Minne

HP Designjet SD Pro skanner; Stativ; Pekskärm (panel-PC); Snabbreferensguide;
Installationsanvisningar; Kopierings-/skanningsprogramvara; Dokumentationsprogramvara; 2
Ethernet-kablar; Strömsladd

Säkerhet

EU (överensstämmer med LVD och EN 60950-1); Ryssland (EAC)

RAM

2 GB

Elektromagnetisk

Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktivet), Ryssland (EAC)

Hårddisk

Standard, 500 GB

Miljö

ENERGY STAR®; WEEE; RoHS i EU; RoHS i Kina; RoHS i Korea; RoHS i Indien; REACH; EPEAT
Bronze

ENERGY STAR

Ja

Anslutning
Gränssnitt (standard)

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

Drivrutiner som medföljer

Windows-drivrutiner för kompatibla HP Designjet-skrivare

Garanti
Ett års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på
produkt, land och lokal lagstiftning.

Miljökrav
Drifttemperatur

5 till 40 ºC

Förvaringstemperatur

-25 till 55 ºC

Luftfuktighet vid drift

20 till 80 % relativ luftfuktighet

Luftfuktighet vid förvaring

0 till 95 % RH

Akustisk
Ljudtryck

62 dB(A)

Ljudeffekt

6,4 B(A)

Yttermått (b x d x h)
Skrivare

930 x 1470 x 1660 mm

I förpackning

1500 x 680 x 710 mm

Vikt

Beställningsinformati
on
Produkt
G6H50A

HP Designjet SD Pro skanner

Service och support
U5AC4E HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för skannern Designjet SD Pro
U5AC5E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för skannern Designjet SD Pro
U5AC6E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för skannern Designjet SD Pro
U5AC7PE HP 1 års hårdvarusupport nästa dag efter garantin med behållna defekta medier för skannern Designjet SD Pro
U5AC8PE HP 2 års hårdvarusupport nästa dag efter garantin med behållna defekta medier för skannern Designjet SD Pro

Skrivare

60 kg

I förpackning

85 kg

Supporttjänsterna för HP Designjet erbjuder lösningar för verksamhetskritiska miljöer: installation, utökad
support och underhåll samt olika mervärdestjänster. Mer information finns på hp.com/go/designjet/support.

Högst

47 W (skanning); 32 W (startklar); 1,8 W (viloläge)

Strömförsörjningskrav

Inspänning (autoreglerande): 100 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz, 5 A max

Använd HP originalbläck och skrivhuvuden för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre
driftsavbrott. Om du vill veta mer, gå till hp.com/go/OriginalHPinks.

Strömförbrukning

Kontakta oss
Sverige 200.125.401

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till globalBMG.com/hp.
För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för
HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.
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