HP SD Pro -skanneri, 44 tuumaa
Tehosta tuotantoa tarkalla ja nopealla väriskannauksella: terävät viivat ja tarkat yksityiskohdat
tuotetaan suurella nopeudella.

KIIHDYTÄ – nopeuta tuotantoa ja tuota tuloksia

OPTIMOI – integroi ja suojaa työnkulku

● Saat enemmän aikaan uskomattomilla nopeuksilla – voit skannata 152,4
mm (6 tuuma) sekunnissa värillisenä ja 330,2 mm (13 tuumaa)
mustavalkoisena.1

● Saat saumattoman integraation HP PageWide XL- ja HP DesignJet
-tulostimille ja voit luottaa yhteen tukiratkaisuun.

● Koe keskeytymättömät työnkulut ja kehittynyt kosketusnäyttöohjaus, jotka
mahdollistavat huippunopean prosessoinnin.
● Säästä aikaa käyttämällä ja hallitsemalla skanneria intuitiivisella
käyttöliittymällä, jolla skannaaminen vaatii muita tapoja vähemmän
napsautuksia.
● Ole entistä tuottavampi parannettujen pakkausvaihtoehtojen,
rajoittamattomien esiasetusten, usean sivun PDF-tiedostojen ja lajittelun
avulla.

● Vältä uudelleentulostukset – suuri kosketusnäyttö kuvien esikatseluun ja
parantamiseen; skannauksen jälkeinen muokkaus HP SmartStream
-ohjelmalla2.
● Suojaa tietosi kehittyneellä tietoturvalla – määritä salasana, jonka avulla voit
skannata USB-asemaan ja käyttää lisäasetuksia.
● Rakenna monitoimijärjestelmä3 – säästä tilaa säädettävällä jalustalla ja
hallitse helposti tulostuskohteita4.

LAAJENNA – saat enemmän aikaiseksi kehittyneellä
skannaustekniikalla
● Kopioi AEC/CAD-piirroksia, sinikopioita ja karttoja terävin viivoin ja tarkoin
yksityiskohdin CIS-skannaustekniikan avulla.
● Estä häiritsevät varjot ja taustat CIS-tekniikan uudella
kaksoisvalaisujärjestelmällä.
● Voit tuottaa laadukkaita tuloksia 1 200 dpi:n optisella tarkkuudella enintään
1 118 mm:n (44 tuuman) levyisille alkuperäiskappaleille.
● Jaa vaivattomasti sisältöjä ja tee yhteistyötä – skannaa HP SmartStream
-ohjelmistoon,2 sähköpostiin, USB:hen, verkkokansioihin ja HDD-asemalle.

1 Yksivärinen skannaus: A1-kuva mustalla tekstigrafiikalla, 200 dpi; väriskannaus: A1-täysvärikuva, 200 dpi, 24-bittinen RGB.
2 HP SmartStream on ammattilaistasoinen ohjelmistoratkaisu, joka tukee HP PageWide-XL -tulostinsarjaa ja HP DesignJet

-tuotantotulostimia.
3 Skanneri voidaan sijoittaa seuraavien HP DesignJet -tulostinmallien yläpuolelle: HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100 Printer series -tulostimet; HP DesignJet T795/T1300
-tulostin; HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200 -valokuvatulostinsarja; HP DesignJet Z5200 -valokuvatulostin; HP DesignJet
Z5400 PostScript -tulostin; HP DesignJet Z6200/Z6800 -valokuvatuotantotulostin; HP DesignJet T7200/Z6600
-tuotantotulostin.
4 Tulostuskohteet kopioinnin aikana – esimerkiksi kansiot ja niputtajat – ovat saatavilla seuraaville tulostimille: HP PageWide XL
8000 -tulostin, HP PageWide XL 5000 Printer series -tulostimet, HP DesignJet T7200 -tuotantotulostin, HP DesignJet T7100
Printer series -tulostimet, HP DesignJet T3500 -tuotantomonitoimilaite, HP DesignJet T2500 -Multifunction Printer series
-monitoimitulostimet, HP DesignJet T1500 Printer series -tulostimet ja HP DesignJet T920 Printer series -tulostimet.
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Tekniset tiedot
Materiat

Pakkauksen sisältö

Käsitteleminen

Suora skannauspaperin rata arkeille ja kartonkisille alkuperäiskappaleille. Tulostuspuoli ylöspäin,
syöttö edestä, poisto takaa ja paluu eteen: käytä asiakirjan palautusopasta eteen
palauttamiseen.

G6H50B

Tyypit

Sileä paperi, seepia, sinikopiot, muovi, muovilaminaatti, kapalevy, kartonki, sanomalehtipaperi (ei
vaneria, kivi- tai metallilevyjä eikä likaisia, karheita, teräväreunaisia, metallipuristettuja eikä
palaneita pintoja tai piirtoheitinkalvoja)

Sertifiointi

Tuetut sovellukset

viivapiirustukset; luonnokset; esitykset; kartat; ilmakuvat

Muisti

HP SD Pro -skanneri; jalusta; kosketusnäyttö (paneelitietokone); pikaopas; materiaalinohjaimet;
asennusjuliste; kopiointi-/skannausohjelmisto; opasohjelmisto; Ethernet-johdot (2 kpl);
virtajohdot

Turvallisuus

Yhdysvallat ja Kanada (UL-sertifioitu); EU (LVD- ja EN 60950-1 -yhteensopiva); Venäjä (EAC);
Singapore (PSB); Kiina (CCC); Argentiina (IRAM); Meksiko (NYCE); Korea (KC)

Sähkömagneettinen

Yhdenmukaisuus luokan A ITE -laitteiden kanssa: EU (EMC-direktiivi), USA (FCC:n määräykset),
Kanada (ICES), Australia (ACMA), Uusi-Seelanti (RSM), Kiina (CCC), Japani (VCCI), Korea (MSIP) ja
Venäjä (EAC)

RAM

4 Gt

Kiintolevy

Vakio, 500 Gt

Ympäristö

ENERGY STAR®; WEEE; EU (RoHS; Kiina (RoHS); Korea (RoHS); Intia (RoHS); REACH; EPEAT Bronze

ENERGY STAR

Kyllä

Liitännät (vakio)

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

Takuu

Mukana ajurit

Windows-ohjaimet yhteensopiville HP Designjet -tulostimille

Liitettävyys
Ympäristövaatimukset

Yhden vuoden kaupallinen laitteistotakuu

Käyttölämpötila

5–40 ºC

Tilaustiedot

Säilytyslämpötila

-25–55 ºC

Käyttökosteus

20–80 % RH

Tuote

Säilytyskosteus

0–95 %:n suht. kosteus

Akustinen
Äänipaine

62 dB(A)

Ääniteho

6,4 B(A)

Mitat (lev. x syv. x kork.)
Tulostin

1 470 × 930 × 1 660 mm

Pakkauksessa

1500×680×710 mm

Paino

G6H50B
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Huolto- ja tukipalvelut
U5AC5E HP:n kolmen vuoden DesignJet SD Pro -skannerin laitetuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen tietojen
säilytys
U7VB6E HP:n kolmen vuoden DesignJet SD Pro -skannerin laitetuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen tietojen
säilytys
U5AC6E HP:n viiden vuoden DesignJet SD Pro -skannerin laitetuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys
U5AC7PE HP:n yhden vuoden jälkitakuu, DesignJet SD Pro -skannerin laitetuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen
tietojen säilytys
U5AC8PE HP:n kahden vuoden jälkitakuu, DesignJet SD Pro -skannerin laitetuki seuraavana arkipäivänä ja viallisen tallennusvälineen
tietojen säilytys

Tulostin

60 kg

Pakkauksessa

85 kg

HP Designjet -tukipalvelut tarjoavat ratkaisuja liiketoiminnan kannalta tärkeissä ympäristöissä – ratkaisuihin
kuuluvat asennus, laajennettu tuki ja huolto sekä erilaiset arvoa lisäävät palvelut. Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/designjet/support.

Enintään

47 W (skannaus); 32 W (valmiustila); 1,8 W (lepotila)

Tehovaatimukset

Syöttöjännite (automaattinen mittausaluevalinta): 100–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 5 A enint.

Lisätietoja HP Care Pack -palveluista on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.

Virrankulutus
Kopiokoneen tekniset tiedot
Kopiokoneen asetukset

Tulostustila, tulostuskoko, paperityyppi, kopiot, sivujärjestys, lajittelu, tulostimen tulosteiden
kohdesijainti (kansio, niputtaja, lokero), taittotyylin valinta, panelointi, tulostus vierekkäin, useita
sivuja samalle arkille, uudelleentulostus

Kopioiden enimmäismäärä

Rajoittamaton

Käyttämällä alkuperäisiä HP:n musteita ja tulostuspäitä saat aikaan johdonmukaisesti laadukkaan ja luotettavan
suorituskyvyn ja vähennät hukka-aikaa. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/OriginalHPinks.

Skannaus
Skannerityyppi

CIS-skannaustekniikka

Lukunopeus

Jopa 15 cm/s (värillinen, 200 dpi); Jopa 33 cm/s (harmaasävyt, 200 dpi)

Skannaustarkkuus

1200 dpi

Skannauksen enimmäiskoko

1 118 mm × 20,1 m 914 mm × 26 m 610 mm × 37,9 m 305 mm × 75,76 m (käyttämällä
värillistä alkuperäiskappaletta 200 dpi:n tarkkuudella ja TIFF-tiedostomuodossa)

Materiaalin paksuus

2 mm

Skannauksen tiedostomuoto

PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, usean sivun PDF-tiedostojen luonti

Skannauksen syöttötavat

Tiedosto, sähköposti, USB, HDD-asema, verkkokansio, FTP, tulostus

Voit tutustua kattavaan HP:n suurkokotulostusmateriaalien valikoimaan osoitteessa globalBMG.com/hp.
Lisätietoja HP Large Format Media -painoalustoista löydät osoitteesta http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei
vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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