Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών
Αυξήστε την παραγωγικότητα με έγχρωμη σάρωση ακριβείας: καθαρές γραμμές και ακριβείς
λεπτομέρειες σε υψηλή ταχύτητα.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ – Επιταχύνετε την παραγωγή και
επωφεληθείτε από τα αποτελέσματα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – Ενοποιήστε και προστατεύστε τη
ροή εργασιών σας

● Πετύχετε περισσότερα με απίστευτες ταχύτητες – Σαρώστε έγχρωμα
έγγραφα με ταχύτητα 152,4 mm (6 ίντσες)/δευτ. και μονόχρωμα έγγραφα
με ταχύτητα 330,2 mm (13 ίντσες)/δευτ.1

● Απολαύστε τέλεια ενοποίηση με τους εκτυπωτές HP PageWide XL και HP
DesignJet. Βασιστείτε σε μια ενιαία λύση υποστήριξης.

● Απολαύστε αδιάλειπτη ροή εργασιών με έναν προηγμένο ελεγκτή οθόνης
αφής που παρέχει εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία.

● Αποφύγετε τις επανεκτυπώσεις – Μεγάλη οθόνη αφής για προεπισκόπηση
και βελτίωση των εικόνων, και επεξεργασία μετά τη σάρωση με το
λογισμικό HP SmartStream2.

● Εξοικονομήστε χρόνο από τη λειτουργία και τη διαχείριση του σαρωτή σας
με ένα έξυπνο περιβάλλον εργασίας που απαιτεί λιγότερα βήματα για την
τελική σάρωση.

● Προστατεύστε τα δεδομένα σας με προηγμένες λύσεις ασφάλειας – Ορίστε
κωδικό πρόσβασης για τη σάρωση σε μονάδες USB και την πρόσβαση στις
σύνθετες ρυθμίσεις.

● Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με βελτιωμένες επιλογές συμπίεσης,
απεριόριστες προκαθορισμένες ρυθμίσεις, πολυσέλιδα PDF και δυνατότητα
σελιδοποίησης.

● Δημιουργήστε ένα πολυλειτουργικό σύστημα3 – Εξοικονομήστε χώρο με τη
ρυθμιζόμενη βάση και ρυθμίστε εύκολα τους προορισμούς εξόδου4.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – Κάντε περισσότερα με προηγμένη
τεχνολογία σάρωσης
● Αναπαραγάγετε σχέδια AEC/CAD, μηχανολογικά και αρχιτεκτονικά σχέδια
και χάρτες με καθαρές γραμμές και ακριβείς λεπτομέρειες με την
τεχνολογία σάρωσης CIS.
● Απαλλαγείτε από ανεπιθύμητες σκιές και φόντα με το νέο σύστημα διπλού
φωτισμού της τεχνολογίας CIS.
● Απολαύστε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με οπτική ανάλυση 1.200 dpi
για πρωτότυπα πλάτους έως 1.118 mm (44 ίντσες).
● Μοιραστείτε περιεχόμενο και συνεργαστείτε εύκολα – Σαρώστε στο
λογισμικό HP SmartStream2, σε email, μονάδες USB, φακέλους δικτύου και
μονάδες σκληρού δίσκου.

1 Μονόχρωμη σάρωση: Εικόνα A1 με ασπρόμαυρα γραφικά στα 200 dpi. Έγχρωμη σάρωση: Πλήρως έγχρωμη εικόνα A1 στα

200 dpi, 24 bit RGB.
2 Το HP SmartStream είναι μια επαγγελματική λύση λογισμικού που υποστηρίζει τους εκτυπωτές HP PageWide XL series και
τους εκτυπωτές παραγωγής HP DesignJet.
3 Ο σαρωτής μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τα ακόλουθους εκτυπωτές HP DesignJet: Εκτυπωτές HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100 series, εκτυπωτές HP DesignJet T795/T1300,
εκτυπωτές φωτογραφιών HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200 series, εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z5200,
εκτυπωτής HP DesignJet Z5400 PostScript, εκτυπωτές παραγωγής φωτογραφιών HP DesignJet Z6200/Z6800, εκτυπωτές
παραγωγής HP DesignJet T7200/Z6600.
4 Οι προορισμοί εξόδου κατά την αντιγραφή, π.χ. φάκελοι και μονάδες στοίβαξης, διατίθενται για τους εκτυπωτές HP
PageWide XL 8000 και HP PageWide XL 5000 series, τους εκτυπωτές παραγωγής HP DesignJet T7200, τους εκτυπωτές HP
DesignJet T7100 series, τους MFP παραγωγής HP DesignJet T3500, τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές HP DesignJet T2500
series και τους εκτυπωτές HP DesignJet T1500 series και HP DesignJet T920 series.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέσα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Χειρισμός

Ευθεία διαδρομή χαρτιού σάρωσης για πρωτότυπα από απλό φύλλο και χαρτόνι. Τοποθέτηση
πρωτοτύπων με την πλευρά σάρωσης προς τα επάνω, είσοδος στην μπροστινή πλευρά, έξοδος
στην πίσω πλευρά, επαναφορά στην μπροστινή πλευρά, οδηγός επιστροφής εγγράφου για
επαναφορά στην μπροστινή πλευρά.

Τύποι

Λείο χαρτί, σέπια, χαρτί μηχανολογικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων, πλαστικό,
πλαστικοποιημένο υλικό, αφρώδες υλικό, χαρτόνι, εφημερίδα (μην χρησιμοποιείτε κόντρα
πλακέ, πέτρινες πλάκες, μεταλλικές πλάκες ή τραχιές, λερωμένες, άγριες επιφάνειες με
κοφτερές άκρες ή μεταλλικούς συνδέσμους, καμένες επιφάνειες ή διαφάνειες)

Υποστηριζόμενες εφαρμογές

Γραμμικά σχέδια, απεικονίσεις, παρουσιάσεις, χάρτες, ορθοφωτογραφίες

Μνήµη
Μνήμη RAM

4 GB

Σκληρός δίσκος

Βασικός, 500 GB

Συνδεσιμότητα

G6H50B

Σαρωτής HP SD Pro; Βάση; Οθόνη αφής (υπολογιστής-οθόνη); Οδηγός γρήγορης αναφοράς;
Οδηγοί μέσων; Αφίσα εγκατάστασης; Λογισμικό αντιγραφής/σάρωσης; Λογισμικό
τεκμηρίωσης; Καλώδια Ethernet (2); Καλώδια τροφοδοσίας

Πιστοποίηση
Ασφάλεια

ΗΠΑ και Καναδάς (πιστοποίηση UL), ΕΕ (συμμόρφωση με την οδηγία LVD και το πρότυπο EN
60950-1), Ρωσία (EAC), Σιγκαπούρη (PSB), Κίνα (CCC), Αργεντινή (IRAM), Μεξικό (NYCE), Κορέα
(KC)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Συμμόρφωση για προϊόντα ITE κλάσης Α: ΕΕ (Οδηγία EMC), ΗΠΑ (Κανόνες FCC), Καναδάς (ICES),
Αυστραλία (ACMA), Νέα Ζηλανδία (RSM), Κίνα (CCC), Ιαπωνία (VCCI), Κορέα (MSIP), Ρωσία (EAC)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

ENERGY STAR®, WEEE, RoHS για την ΕΕ, RoHS για την Κίνα, RoHS για την Κορέα, RoHS για την
Ινδία, REACH, EPEAT Bronze

ENERGY STAR

Ναι

Εγγύηση

Διεπαφές (βασικές)

Δύο Gigabit Ethernet (1000Base-T), πιστοποίηση Hi-Speed USB 3.0

Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα
οδήγησης

Προγράμματα οδήγησης Windows για συμβατούς εκτυπωτές HP Designjet

Εμπορική εγγύηση υλικού ενός έτους

Θερμοκρασία λειτουργίας

5 έως 40ºC

Πληροφορίες
παραγγελίας

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-25 έως 55ºC

Προϊόν

Υγρασία λειτουργίας

20 έως 80% σχετική υγρασία

G6H50B

Υγρασία αποθήκευσης

Aπό 0% έως 95% σχετική υγρασία

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Συνθήκες λειτουργίας

Ακουστική
Ένταση ήχου

62 dB(A)

Ισχύς ήχου

6,4 B(A)

Διαστάσεις (π x β x υ)
Εκτυπωτής

1.470 x 930 x 1.660 mm

Συσκευασμένο

1.500 x 680 x 710 mm

Βάρος
Εκτυπωτής

60 kg

Συσκευασμένο

85 kg

Κατανάλωση ισχύος
Μέγιστη

47 Watt (σάρωση), 32 Watt (ετοιμότητα), 1,8 Watt (αναστολή)

Απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή): 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz, 5 A μέγ.

Προδιαγραφές αντιγραφικού
Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Λειτουργία εκτύπωσης, μέγεθος εξόδου, τύπος χαρτιού, αντίγραφα, διάταξη σελίδων,
σελιδοποίηση, προορισμός εξόδου εκτυπωτή (φάκελος, μονάδα στοίβαξης, θήκη), επιλογή
στυλ διπλώματος, εμφάνιση σε παράθυρα, παράθεση, ένθεση, επανεκτύπωση

Μέγιστος αριθμός αντιγράφων

Απεριόριστη
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U5AC5E Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα + παρακράτηση ελαττωματικών μερών για σαρωτές
DesignJet SD Pro για 3 έτη
U7VB6E Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα + παρακράτηση ελαττωματικών μερών για σαρωτές
DesignJet SD Pro για 4 έτη
U5AC6E Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα + παρακράτηση ελαττωματικών μερών για σαρωτές
DesignJet SD Pro για 5 έτη
U5AC7PE Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα + παρακράτηση ελαττωματικών μερών για σαρωτές
DesignJet SD Pro για 1 έτος μετά την εγγύηση
U5AC8PE Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα + παρακράτηση ελαττωματικών μερών για σαρωτές
DesignJet SD Pro για 2 έτη μετά την εγγύηση

Οι υπηρεσίες υποστήριξης HP Designjet προσφέρουν λύσεις για επιχειρησιακά περιβάλλοντα κρίσιμης σημασίας
– εγκατάσταση, εκτενή υποστήριξη και συντήρηση, καθώς και ποικιλία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/designjet/support.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες HP Care Pack: www.hp.com/go/cpc
Χρησιμοποιείτε αυθεντικές μελάνες και κεφαλές εκτύπωσης HP για σταθερά υψηλή ποιότητα και αξιόπιστη
απόδοση και περιορισμένες διακοπές λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
hp.com/go/OriginalHPinks.

Σάρωση
Τύπος σάρωσης

Τεχνολογία σάρωσης CIS

Ταχύτητα σάρωσης

Έως 15 cm/δευτ. (έγχρωμη, 200 dpi), έως 33 cm/δευτ. (κλίμακα του γκρι, 200 dpi)

Ανάλυση σάρωσης

1.200 dpi

Μέγιστο μέγεθος σάρωσης

1.118 mm x 20,1 m, 914 mm x 26 m, 610 mm x 37,9 m, 305 mm x 75,76 m (με έγχρωμο
πρωτότυπο στα 200 dpi και μορφή αρχείου TIFF)

Πάχος μέσων

2 mm

Τύπος αρχείου σάρωσης

PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, δημιουργία πολυσέλιδου PDF

Τρόποι σάρωσης

Αρχείο, email, μονάδα USB, μονάδα σκληρού δίσκου, φάκελος δικτύου, FTP, εκτύπωση

Για το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υλικών εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους της HP, ανατρέξτε στη διεύθυνση globalBMG.com/hp.
Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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