HP SD Pro 44 hüvelykes lapolvasó
A pontos színes lapolvasással növelheti a termelékenységet: éles vonalak és részletgazdagság
nagy sebesség mellett.

GYORSÍTÁS – Felgyorsíthatja a termelést és javíthatja
eredményeit

OPTIMALIZÁLÁS – Integrálhatja és biztonságossá
teheti munkafolyamatát

● A hihetetlen sebességnek köszönhetően hatékonyabb lehet – 152,4 mm (6
hüvelyk)/másodperces színes, 330,2 mm (13 hüvelyk)/másodperces
sebességű fekete-fehér beolvasás.1

● Kihasználhatja a zökkenőmentes integrációt a HP PageWide XL és HP
DesignJet nyomtatókkal; egyetlen támogatási megoldásra hagyatkozhat.

● Megszakítások nélkül dolgozhat a fejlett érintőképernyős vezérléssel, amely
villámgyors feldolgozást biztosít.
● A lapolvasó működtetése és kezelése közben időt takaríthat meg az intuitív
felhasználó felületnek köszönhetően, amelyen kevesebb kattintásra van
szükség a beolvasáshoz.
● A továbbfejlesztett tömörítési lehetőségeknek, a végtelen számú előzetes
beállításnak, a többoldalas PDF-fájloknak és a szétválogatásnak
köszönhetően növelheti a termelékenységet.

BŐVÍTÉS – A továbbfejlesztett lapolvasó
technológiával többre lehet képes
● A CIS lapolvasási technológia használatával éles és részletgazdag
másolatokat hozhat létre AEC-/CAD-rajzokról, tervrajzokról és térképekről.
● A CIS technológia részét képező új kettős megvilágítású rendszer
megakadályozza a nemkívánatos sötét területek és hátterek kialakulását.
● 1200 dpi-s optikai felbontású, kiváló minőségű nyomatokat készíthet akár
1118 mm (44 hüvelyk) széles eredetikről.
● Könnyű megosztás és együttműködés – a HP SmartStream szoftverbe,2
e-mailbe, USB-meghajtóra, hálózati mappákba és merevlemez-meghajtókra
is végezhet beolvasást.

● Nincs szükség újranyomtatásra – nagy érintőképernyő a képek előnézetének
megtekintéséhez és a javításhoz, lapolvasás utáni szerkesztés a HP
SmartStream szoftverrel2.
● Erős védelmet biztosíthat az adatainak – jelszóval védheti az USB-eszközre
történő beolvasást, és speciális beállításokat adhat meg.
● Multifunkciós rendszert alakíthat ki 3 – az állítható állvánnyal és a könnyen
kezelhető kimeneti célhelyekkel helyet takaríthat meg4.

1Monokróm beolvasás: A1 kép fekete szöveges grafikával, 200 dpi felbontás mellett; színes lapolvasás: A1 többszínnyomású,

200 dpi felbontású, 24 bites RGB kép.
2A HP SmartStream egy professzionális szoftvermegoldás, amely támogatja a HP PageWide XL nyomtatósorozatot és a HP
DesignJet Production nyomtatókat.
3A lapolvasó nyomtató feletti elhelyezése a következő HP DesignJet nyomtatók esetében lehetséges: HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100 nyomtatósorozat; HP DesignJet T795/T1300
nyomtatók; HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200 fényképnyomtató-sorozat; HP DesignJet Z5200 fényképnyomtató; HP
DesignJet Z5400 PostScript nyomtató; HP DesignJet Z6200/Z6800 Photo Production nyomtatók; HP DesignJet T7200/Z6600
Production nyomtatók.
4A másoláshoz használható kimeneti célhelyek, például a mappák és gyűjtők a HP PageWide XL 8000 nyomtató, a HP
PageWide XL 5000 nyomtatósorozat, a HP DesignJet T7200 Production nyomtató, a HP DesignJet T7100 nyomtatósorozat, a
HP DesignJet T3500 Production többfunkciós nyomtató, a HP DesignJet T2500 többfunkciós nyomtatósorozat, a HP DesignJet
T1500 nyomtatósorozat, és a HP DesignJet T920 nyomtatósorozat esetén érhetők el.
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Műszaki specifikáció
Papír

A doboz tartalma

Kezelés

Egyenes lapolvasási papírút papírlap és karton eredeti példányokhoz. Nyomtatott oldallal felfelé,
elülső bemenet, hátsó kimenet, visszatekerés előre. Az elülső kimenet beállításához tekintse át
a dokumentumkimeneti útmutatót.
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Típusok

Nem koptató papír, szépia, tervrajz, műanyagfólia, műanyag rétegelt, habalátétes karton, karton,
újságpapír (farostlemez, kőlapok, fémlapok vagy csiszoló, piszkos, durva, éles szélű,
fémkapcsos vagy égett felületű anyagok és írásvetítő-fóliák nem)

Tanúsítvány

Támogatott alkalmazások

Vonalas rajzok; Látványtervek; Bemutatók; Térképek; Légi felvételek

Memória
RAM

4 GB

Merevlemez

Alapfelszereltség része, 500 GB-os

HP SD Pro lapolvasó; Állvány; Érintőképernyő (panelszámítógép); Gyorskalauz;
Hordozóútmutatók; Üzembe helyezési útmutató; Másolási/beolvasási szoftver; Dokumentációs
szoftver; Ethernet-kábelek (x2); Tápkábelek

Biztonságtechnikai ismérvek

Amerikai Egyesült Államok és Kanada (UL-tanúsítvány); EU (megfelel az LVD és az EN 60950-1
szabványnak); Oroszország (EAC); Szingapúr (PSB); Kína (CCC); Argentína (IRAM); Mexikó (NYCE);
Korea (KC)

Elektromágneses

A osztályú ITE termékmegfelelőség: EU (EMC irányelv), Amerikai Egyesült Államok (FCC
szabályok), Kanada (ICES), Ausztrália (ACMA), Új-Zéland (RSM), Kína (CCC), Japán (VCCI), Korea
(MSIP), Oroszország (EAC)

Környezeti

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; Kína RoHS; Korea RoHS; India RoHS; REACH; EPEAT Bronze
besorolás

Illesztőfelületek (alaptartozék)

Két Gigabit Ethernet (1000Base-T); Nagy sebességű USB 3.0 tanúsítvánnyal rendelkezik

ENERGY STAR

Van

Meghajtók készletezve

Windows illesztőprogramok a kompatibilis HP Designjet nyomtatókhoz

Garancia

Csatlakoztatás
Környezeti feltételek

Egy év kereskedelmi hardverjótállás

Működési hőmérséklet

5–40ºC

Tárolási hőmérséklet

-25–55ºC

Működési páratartalom

20–80% relatív páratartalom

Tárolási páratartalom

0–95% relatív páratartalom

Termék

Hangnyomás

62 dB(A)

Terméktámogatás

Hangteljesítmény

6,4 B(A)

Akusztikus
Méretek (sz x mé x ma)
Nyomtató

1470 x 930 x 1660 mm

Csomagolva

1500 x 680 x 710 mm

Súly
Nyomtató

60 kg

Csomagolva

85 kg

Energiafogyasztás
Maximum

47 watt (beolvasáskor); 32 watt (készenléti állapotban); 1,8 watt (alvó állapotban)

Tápellátási igény

Bemeneti feszültség (automatikus beállítással): 100–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz, 5 A max

A másoló műszaki adatai
Másoló beállítások

Nyomtatási mód, kimeneti méret, papírtípus, példányszám, oldalsorrend, szétválogatás,
nyomtató kimeneti célhely (mappa, gyűjtő, rekesz), hajtási stílus kiválasztása, felosztás,
mozaikos elrendezés, beágyazás, újranyomtatás

Másolatok maximális száma

Korlátlan

Rendelési információ
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U5AC5E HP 3 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás DesignJet SD Pro lapolvasóhoz hibásadathordozó-megőrzéssel
U7VB6E HP 4 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás DesignJet SD Pro lapolvasóhoz hibásadathordozó-megőrzéssel
U5AC6E HP 5 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás DesignJet SD Pro lapolvasóhoz hibásadathordozó-megőrzéssel
U5AC7PE HP 1 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli hardvertámogatás DesignJet SD Pro lapolvasóhoz
hibásadathordozó-megőrzéssel
U5AC8PE HP 2 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli hardvertámogatás DesignJet SD Pro lapolvasóhoz
hibásadathordozó-megőrzéssel

A HP Designjet támogatási szolgáltatásai megoldásokat kínálnak az üzletvitel szempontjából kritikus
fontossággal bíró környezetekhez – telepítés, kibővített támogatás és karbantartás, valamint számos különféle
értéknövelt szolgáltatás. További információkért keresse fel a hp.com/go/designjet/support webhelyet.
A HP Care Pack csomagokkal kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:
www.hp.com/go/cpc
Az eredeti HP tinták és nyomtatófejek használatával egyenletes, kiváló minőségű és megbízható
teljesítményben lehet része kevesebb állásidő mellett. További információért keresse fel a
hp.com/go/OriginalHPinks webhelyet.

Beolvasás
Beolvasás típusa

CIS lapolvasási technológia

Beolvasás sebessége

Akár 15 cm/s (színes, 200 dpi); Akár 33 cm/s (szürkeárnyalatos, 200 dpi)

Lapolvasási felbontás

1200 dpi

Maximális beolvasási méret

1118 mm x 20,1 m; 914 mm x 26 m; 610 mm x 37,9 m; 305 mm x 75,76 m (színes eredeti, 200
dpi és TIFF fájlformátum használatával)

Hordozóanyag vastagsága

2 mm

Beolvasási fájlformátum

PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, többoldalas PDF-fájl előállítása

Lapolvasási bevitel

Fájl, e-mail, USB-meghajtó, merevlemez-meghajtó, hálózati mappa, FTP, nyomtatás

A HP nagy formátumú nyomtatási anyagok teljes kínálatát a globalBMG.com/hp webhelyen tekintheti meg.
További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve
szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő
esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért
vagy hiányosságokért.
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