44-tommers HP SD Pro-scanner
Produktionen øges vha. nøjagtig farvescanning: der produceres skarpe streger og fine detaljer
ved høje hastigheder.

ACCELERATION – få hurtigere produktion og bedre
resultater

OPTIMERING – integration og sikring af dine
arbejdsgange

● Få mere fra hånden med fantastiske hastigheder – scanning af 152,4 mm (6
tommer)/sek. i farve og 330,2 mm (13 tommer)/sek. i sort-hvid.1

● Du får problemfri integration med HP PageWide XL- og HP
DesignJet-printere; du skal kun bruge én enkelt supportløsning.

● Få arbejdsgange uden afbrydelser med en avanceret berøringsskærm, der
giver mulighed for ultrahurtig behandling.

● Undgå genudskrivning – stor berøringsskærm til forhåndsvisning og
forbedring af billederne; redigering efter scanning med HP
SmartStream-software2.

● Spar tid på drift og administration af din scanner med en intuitiv
brugergrænseflade, som kræver færre klik for at scanne.
● Øg produktiviteten med forbedrede komprimeringsindstillinger,
ubegrænsede forudindstillinger, flersiders PDF-filer og sætvis udskrivning.

● Beskyt dine data med avancerede sikkerhedsfunktioner – konfigurer en
adgangskode for scanning til USB og adgang til de avancerede indstillinger.
● Opbyg et multifunktionssystem3 – spar plads med det justerbare stativ, og
styr nemt udskriftsdestinationerne4.

UDVIDELSE – klar flere opgaver med avanceret
scanningsteknologi
● Reproducer AEC/CAD-tegninger, blåtryk og kort med skarpe streger/fine
detaljer ved hjælp af CIS-scanningsteknologi.
● Undgå uønskede skyggeområder og baggrunde ved hjælp af det nye
dobbeltoplysende system med CIS-teknologi.
● Producer udskrifter i høj kvalitet med en optisk opløsning på 1200 dpi for op
til 1118 mm (44-tommer) brede originaler.
● Du kan nemt dele og samarbejde – scan til HP SmartStream-softwaren,2
e-mail, USB, netværksmapper og harddiske.

1 Sort-hvid scanning: A1-billede med sort-hvid tekstgrafik ved 200 dpi; farvescanning: A1-fuldfarvebillede ved 200 dpi, 24-bit

RGB.
2 HP SmartStream er en professionel softwareløsning, der understøtter HP PageWide XL-printerserien og HP
DesignJet-produktionsprintere.
3 Scanneren kan placeres over følgende HP DesignJet-printere: HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100-printerserier; HP DesignJet T795/T1300-printere; HP
DesignJet Z2100/Z3100/Z3200-fotoprinterserier; HP DesignJet Z5200-fotoprinter; HP DesignJet Z5400 PostScript-printer; HP
DesignJet Z6200/Z6800-fotoproduktionsprintere; HP DesignJet T7200/Z6600-produktionsprintere.
4 Udskriftsdestinationer ved kopiering – som mapper og stablere – fås til HP PageWide XL 8000-printeren, HP PageWide XL
5000-printerserien, HP DesignJet T7200-produktionsprinteren, HP DesignJet T7100-printerserien, HP DesignJet
T3500-multifunktionsprinteren til produktion, HP DesignJet T2500-multifunktionsprinterserien, HP DesignJet
T1500-printerserien og HP DesignJet T920-printerserien.

44-tommers HP SD Pro-scanner
Tekniske specifikationer
Medier

Kassens indhold

Håndtering

Direkte scannerpapirgang til ark- og kartonoriginaler. Forsiden opad, indføring på forsiden,
udgang på bagsiden, brug returstyrene til at returnere dokumentet på forsiden.

Typer

Ikke-ru papir, sepia, blåtryk, plastik, plastlaminat, skumplader, karton, avispapir (ikke krydsfiner,
stenplader, metalplader eller slibende, tilsmudsede, ru, skarpkantede, metalfastspændte eller
brændte overflader eller transparenter)

Understøttede applikationer

Stregtegninger; Renderings; Præsentationer; Kort; Ortofotos

Hukommelse
Hukommelse

4 GB

Harddisk

Standard, 500 GB.

Tilslutning
Interfaces (standard)

Dual Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 3.0-certificeret

Inkluderede drivere

Windows-drivere til kompatible HP Designjet-printere

G6H50B

HP SD Pro-scanner; Stativ; Berøringsskærm (panel-pc); Referencevejledning; Papirstyr;
Konfigurationsvejledning; Software til kopiering/scanning; Dokumentationssoftware;
Ethernet-kabler (x 2); Strømledninger

Certificering
Sikkerhed

USA og Canada (UL-certificeret); EU (overholder LVD og EN 60950-1); Rusland (EAC); Singapore
(PSB); Kina (CCC); Argentina (IRAM); Mexico (NYCE); Korea (KC)

Elektromagnetisk

Overholdelse af kravene for ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktiv), USA (FCC-regler), Canada
(ICES), Australien (ACMA), New Zealand (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI), Korea (MSIP), Rusland
(EAC)

Miljøansvar

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

ENERGY STAR

Ja

Garanti
1 års hardwaregaranti

Miljøkrav
Driftstemperatur

5 til 40ºC

Opbevaringstemperatur

-25 til 55ºC

Bestillingsoplysninger

Luftfugtighed ved drift

20% til 80% relativ luftfugtighed

Produkt

Luftfugtighed ved opbevaring

0% til 95% relativ luftfugtighed

G6H50B

44-tommers HP SD Pro-scanner

Service og support

Akustik
Lydtryk

62 dB(A)

Lydeffekt

6,4 B(A)

Mål (b x d x h)
Printer

1470 x 930 x 1660 mm

Emballeret

1500 x 680 x 710 mm

Vægt
Printer

60 kg

Emballeret

85 kg

Strømforbrug
Maksimum

47 W (scanning); 32 W (klar); 1,8 W (dvale)

Energikrav

Indgangsspænding (autojustering): 100 til 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz, maks. 5 A

Kopieringsspecifikationer
Kopiindstillinger

Udskrivningsfunktion, udskriftsstørrelse, papirtype, kopier, siderækkefølge, sætvis udskrivning,
udskriftsdestination (mappe, stabler, bakke), valg af foldestil, paneler og inddeling til udskrivning
af store billeder på flere mindre ark, indlejring, genudskrivning

Største antal kopier

Ubegrænset

U5AC5E HP 3 års hardwaresupport til DesignJet SD Pro-scanner næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier
U7VB6E – HP 4 års hardwaresupport til DesignJet SD Pro-scanner næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier
U5AC6E – HP 5 års hardwaresupport til DesignJet SD Pro-scanner næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier
U5AC7PE – HP 1 års hardwaresupport efter udløb af garantien til DesignJet SD Pro-scanner næste hverdag med tilbageholdelse af
defekte medier
U5AC8PE – HP 2 års hardwaresupport efter udløb af garantien til DesignJet SD Pro-scanner næste hverdag med tilbageholdelse af
defekte medier

HP Designjet-supporttjenester tilbyder løsninger til forretningskritiske miljøer – installation, udvidet support og
vedligeholdelse, samt forskellige tjenester med ekstra fordele. Du kan finde yderligere oplysninger på
hp.com/go/designjet/support.
Hvis du vil vide mere om HP Care Packs, kan du besøge www.hp.com/go/cpc
Med originalt blæk og printhoveder fra HP får du altid høj kvalitet og driftssikkerhed, der er med til at sikre mindre
nedetid. Du kan finde yderligere oplysninger på hp.com/go/OriginalHPinks;

Scan
Scanningstype

CIS-scanningsteknologi

Scanningshastighed

Op til 15 cm/sek. (farve, 200 dpi); Op til 33 cm/sek. (gråtoner, 200 dpi)

Scanningsopløsning

1200 dpi

Maksimal scanningsstørrelse

1118 mm x 20,1 m; 914 mm x 26 m; 610 mm x 37,9 m; 305 mm x 75,76 m (ved brug af en
original i farver ved 200 dpi og med TIFF-filformatet)

Medietykkelse

2 mm

Scan-filformat

Generering af PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, flersiders PDF

Scan-inputmetoder

Fil, e-mail, USB, harddisk, netværksmappe, FTP, udskrivning

Du kan se den samlede HP-portefølje om udskrivningsmaterialer til storformat i globalBMG.com/hp.
Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der
følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Med forbehold for ændringer uden varsel.
De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udelader heri.
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