HP SD Pro 44-inch scanner
Versterk uw productie met accurate kleurenscans: scherpe lijnen en fijne details bij hoge
snelheden.

VERSNEL – werk sneller en haal eerder resultaat

OPTIMALISEER – integreer en beveilig uw workflow

● Doe meer dankzij de zeer hoge snelheden: scan 152,4 mm (6 inch) per
seconde in kleur, 330,2 mm (13 inch) per seconde in zwart-wit.1

● Profiteer van een naadloze integratie met HP PageWide XL en HP DesignJet
printers; gebruik één supportoplossing.

● Uw workflow wordt niet onderbroken dankzij een geavanceerde
touchscreencontroller die voor ultrasnelle verwerking zorgt.

● Geen prints overmaken: groot touchscreen om te bekijken en te verbeteren;
scans bewerken met HP SmartStream-software2.

● Bespaar tijd bij het gebruik en beheer van uw scanner dankzij de intuïtieve UI
waarin minder klikken nodig zijn om te scannen.

● Bescherm uw data met geavanceerde beveiliging: stel een wachtwoord in
voor scannen naar USB en toegang tot geavanceerde instellingen.

● Werk productiever met betere compressiemogelijkheden, een onbeperkt
aantal presets, meerbladige PDF-bestanden en sorteren.

● Bouw een multifunctioneel systeem3, bespaar ruimte met de verstelbare
standaard en kies eenvoudig uitvoerbestemmingen4.

BREID UIT – doe meer met geavanceerde
scantechnologie
● Reproduceer AEC/CAD-tekeningen, blauwdrukken en kaarten met scherpe
lijnen en fijne details met CIS-scantechnologie.
● Verwijder ongewenste donkere partijen en achtergronden met het nieuwe
dual-illuminating-systeem in CIS-technologie.
● Produceer hoogwaardige resultaten met 1200-dpi optische resolutie voor
originelen tot 1118 mm (44 inch) breed.
● Gemakkelijk delen en samenwerken – scan naar HP SmartStream-software2,
e-mail, USB, netwerkmappen en schijven.

1 Monochroom scannen: A1 afbeelding met zwarte tekst op 200 dpi; scannen in kleur: A1 kleurenafbeelding met volledige

inktdekking op 200 dpi, 24-bits RGB.
2 HP SmartStream is een professionele softwareoplossing voor HP PageWide XL printers en HP DesignJet productieprinters.
3 De scanner kan boven de volgende HP DesignJet printers worden geplaatst: HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100 printerserie; HP DesignJet T795/T1300 printers; HP
DesignJet Z2100/Z3100/Z3200 fotoprinterserie; HP DesignJet Z5200 fotoprinter; HP DesignJet Z5400 PostScript-printer; HP
DesignJet Z6200/Z6800 fotoproductieprinters; HP DesignJet T7200/Z6600 productieprinters.
4 Uitvoerbestemmingen bij kopiëren, zoals mappen en uitvoereenheden, zijn beschikbaar voor de HP PageWide XL 8000 printer,
HP PageWide XL 5000 printerserie, HP DesignJet T7200 productieprinter, HP DesignJet T7100 printerserie, HP DesignJet T3500
productie-MFP, HP DesignJet T2500 multifunctionele printerserie, HP DesignJet T1500 printerserie en HP DesignJet T920
printerserie.

HP SD Pro 44-inch scanner
Technische specificaties
Media

Meegeleverd in de doos

Verwerking

Vlak scanpad voor losse vellen en originelen op karton. Bedrukte zijde boven, invoer aan
voorzijde, uitvoer achter, opwikkelen naar voorzijde, gebruik de documentretourgeleider voor
terugkeer naar voorzijde.

Typen

Niet schurend papier, sepia, blauwdrukken, plastic, plastic laminaat, foamboard, karton,
krantenpapier (geen multiplex, steenplaten, metalen platen, materialen met schurende, vuile,
ruwe of verbrande oppervlakken, scherpe randen, metalen nietjes en transparanten)

Ondersteunde applicaties

Lijntekeningen; Renderings; Presentaties; Kaarten; Orthofoto's

Geheugen
RAM

4 GB

Vaste schijf

Standaard, 500 GB

Interface mogelijkheden
Interfaces (standaard)

Twee Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 3.0-gecertificeerd

Meegeleverde drivers

Windows-drivers voor compatibele HP Designjet printers

Omgevingscondities

G6H50B

Certificering
Veiligheid

VS en Canada (UL-gecertificeerd); EU (LVD- en EN 60950-1-compatibel); Rusland (EAC);
Singapore (PSB); China (CCC); Argentinië (IRAM); Mexico (NYCE); Korea (KC)

Elektromagnetisch

Compatibiliteit voor klasse A ITE-producten: EU (EMC-richtlijn), V.S. (FCC-regels), Canada (ICES),
Australië (ACMA), Nieuw-Zeeland (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (MSIP), Rusland (EAC)

Omgeving

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

ENERGY STAR

Ja

Garantie
Een jaar commerciële hardwaregarantie

Bestelinformatie

Temperatuur, in bedrijf

5 tot 40 ºC

Product

Temperatuur, bij opslag

-25 tot 55 ºC

G6H50B

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20 tot 80% rel

Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag

0 tot 95% rel

Geluid
Geluidsdruk

62 dB (A)

Geluidskracht

6,4 B(A)

Afmetingen (b x d x h)
Printer

1470 x 930 x 1660 mm

Met verpakking

1500 x 680 x 710 mm

Gewicht
Printer

60 kg

Met verpakking

85 kg

Stroomverbruik
Maximum

47 Watt (scannen); 32 Watt (standby); 1,8 Watt (slaapstand)

Voeding

Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz, max 5 A

HP SD Pro scanner; Standaard; Touchscreen (pc-scherm); Naslaggids; Mediawijzers;
Installatieposter; Kopieer/scansoftware; Documentatiesoftware; Ethernetkabels (2); Netsnoeren

HP SD Pro 44-inch scanner

Service en support
U5AC5E HP 3 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor DesignJet SD Pro scanner
U7VB6E HP 4 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor DesignJet SD Pro scanner
U5AC6E HP 5 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor DesignJet SD Pro scanner
U5AC7PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor DesignJet SD Pro
scanner
U5AC8PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor DesignJet SD Pro
scanner

HP Designjet Support Services bieden oplossingen voor kritische omgevingen – installatie, uitgebreide
ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/designjet/support.
Kijk voor meer informatie over HP Care Packs op www.hp.com/go/cpc
Gebruik originele HP inkt en printkoppen voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties met
minder downtime. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/OriginalHPinks.

Copierspecificaties
Kopieerinstellingen

Printmodus, uitvoerformaat, papiertype, kopieën, paginavolgorde, sorteren,
printeruitvoerbestemming (map, uitvoereenheid, bak), vouwstijl, paneling, tiling, nesten,
opnieuw printen

Maximumaantal kopieën

Onbeperkt

Scannen
Type scanner

CIS-scantechnologie

Scansnelheid

Tot 15 cm/sec (kleur, 200 dpi); Tot 33 cm/sec (grijstinten, 200 dpi)

Scanresolutie

1200 dpi

Maximum scanformaat

1118 mm x 20,1 m; 914 mm x 26 m; 610 mm x 37,9 m; 305 mm x 75.76 m (origineel in kleur bij
200 dpi en TIFF-bestandsindeling)

Mediadikte

2 mm

Bestandsformaat voor scannen

PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, meerbladige PDF-bestanden genereren

Invoermodi voor scannen

Bestand, e-mail, USB, schijf, netwerkmap, FTP, print

Bekijk HP's complete grootformaat printermediaportfolio op globalBMG.com/hp.
Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing
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