HP SD Pro-skanner på 44 tommer
Øk produktiviteten med nøyaktig fargeskanning: skarpe linjer og stor detaljrikdom levert i høy
hastighet.

ØK FARTEN – raskere resultater for produksjon og
stasjon
● Få gjort mer med utrolig hastighet – Skann 152,4 mm (6 tommer) / sek i
farger, 330,2 mm (13 tommer) / sek i svart-hvitt.1

OPTIMALISER – Integrer og få en sikker arbeidsflyt
● Gled deg over sømløs integrering med HP PageWide XL og HP
DesignJet-skrivere; stol på fordelene med én enkel støtteløsning.

● Den avanserte berøringsskjermkontrolleren gir deg både arbeidsflyt uten
avbrudd og svært rask kjøring av jobben.

● Du unngår å måtte trykke på nytt – stor berøringsskjerm til å forhåndsvise og
forbedre bilder; redigering etter skanning med HP
SmartStream-programvare2.

● Spar tid på drift og administrasjon av skanneren med et intuitivt
brukergrensesnitt som krever færre klikk før skanning.

● Beskytt data med avansert sikkerhet – sett opp et passord for skanning til
USB og få tilgang til avanserte innstillinger.

● Bli mer produktiv med forbedrede alternativer for komprimering,
ubegrensede forhåndsinnstillinger, flersiders PDF-filer og sortering.

● Bygg et flerfunksjonssystem3 – spar plass med det justerbare stativet og
enkel styring av utmatingssteder4.

UTVID – gjør mer med avansert skanneteknologi
● Reproduser AEC/DAK-tegninger, plantegninger og kart med skarpe linjer/fine
detaljer med CIS-skanneteknologi.
● Eliminer uønskede skygger og bakgrunner med det nye doble
belysningssystemet i CIS-teknologi.
● Oppnå resultater med høy kvalitet på 1200 ppt optisk oppløsning på
originaler med opptil 1118 mm (44 tommer) bredde.
● Du kan enkelt dele og samarbeide – skann til HP
SmartStream-programvare,2 e-post, USB, nettverksmapper og harddisker.

1 Monokrom skanning: A1-bilde med svart tekstgrafikk på 200 ppt; fargeskanning: A1-fargebilde med full blekkbruk på 200 ppt,

24-biters RGB.
2 HP SmartStream er en profesjonell programvareløsning som støtter HP PageWide XL-skriverserien og HP DesignJet
produksjonsskrivere.
3 Skanneren kan plasseres over følgende HP DesignJet-skrivermodeller: HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100-skriverserien; HP Designjet T795/T1300-skrivere; HP
DesignJet-fotoskriverserie Z2100/Z3100/Z3200; HP DesignJet Z5200 fotoskriver; HP DesignJet Z5400 PostScript-skriver; HP
DesignJet-fotoproduksjonsskriver Z6200/Z6800; HP DesignJet-produksjonsskriver T7200/Z6600.
4 Utmatingssteder ved kopiering – som mapper og stableenheter – er tilgjengelige for HP PageWide XL 8000-skrivere, HP
PageWide XL 5000-skrivere, HP DesignJet T7200-produksjonsskriver, HP DesignJet T7100-skriverserien, HP DesignJet
T3500-produksjonskrivere med multifunksjon, HP DesignJet T2500-multifunksjonsskriver-serien, HP DesignJet
T1500-skriverserien og HP DesignJet T920-skriverserien.
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Tekniske data
Papirtyper

Innhold i esken

Håndtering

Rett skannerpapirbane for mating av papir- og kartongoriginaler. Forsiden opp, innmating foran,
utmating bak, spole tilbake til front, bruk dokumentreturvalse for retur til front.

Typer

Ikke-slipende papir, sepia, blåkopier, plast, film, plastlaminat, skumpapp, kartong, avispapir (ikke
kryssfinér, steinplater, metallplater, transparenter eller overflater som er slipende, skitne, grove,
har skarpe kanter, metallstifter eller er brente)

Applikasjoner som støttes

Strektegninger; Gjengivelser; Presentasjoner; Kart; Ortofotoer

Minne

G6H50B

HP SD Pro-skanner; Stativ; Berøringsskjerm (panel-PC); Hurtigreferansehåndbok; Medieguider;
Installeringsplakat; Kopierings-/skannerprogramvare; Dokumentasjonsprogramvare;
Ethernet-kabler (2 stk.); Strømledninger

Sertifisering
Sikkerhet

USA og Canada (UL-sertifisert); EU (i samsvar med LVD og EN 60950-1); Russland (EAC);
Singapore (PSB); Kina (CCC); Argentina (IRAM); Mexico (NYCE); Korea (KC)

Elektromagnetisk

Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktiv), USA (FCC-regler), Canada (ICES),
Australia (ACMA), New Zealand (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI), Korea (MSIP) og Russland (EAC)

RAM

4 GB

Harddisk

Standard, 500 GB

Miljømessig

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

ENERGY STAR

Ja

Grensesnitt (standard)

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

Garanti

Medfølgende drivere

Windows-drivere for kompatible HP Designjet-skrivere

Tilkobling
Miljøkrav

Ett års maskinvaregaranti

Temperatur ved drift

5 til 40 °C

Bestillingsinformasjon

Lagringstemperatur

-25 til 55 ºC

Fuktighet ved drift

20 til 80 % RF

Produkt

Fuktighet ved lagring

0 til 95% RF

Akustisk
Lydtrykk

62 dB(A)

Lydstyrke

6,4 B(A)

Mål (b x d x h)
Skriver

1470 x 930 x 1660 mm

Med emballasje

1500 x 680 x 710 mm

Vekt
Skriver

60 kg

Med emballasje

85 kg

Strømforbruk
Maksimum

47 watt (skanning); 32 watt (klar); 1,8 watt (hvilemodus)

Strømtilførsel

Inngangsspenning (autom. gjenkjenning): 100 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz, 5 A maks

G6H50B
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Service og support
U5AC5E HP 3 års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for DesignJet SD Pro-skanner
U7VB6E HP 4 års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for DesignJet SD Pro-skanner
U5AC6E HP 5 års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for DesignJet SD Pro-skanner
U5AC7PE HP 1 års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti med behold defekte medier for DesignJet SD Pro-skanner
U5AC8PE HP 2 års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti med behold defekte medier for DesignJet SD Pro-skanner

Støttetjenester for HP Designjet tilbyr løsninger for kritiske forretningsmiljøer – installasjon, utvidet støtte og
vedlikehold samt en rekke verdiøkende tjenester. Se hp.com/go/designjet/support for mer informasjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om HP Care Packs, kan du gå til www.hp.com/go/cpc
Bruk originale HP-blekkpatroner og -skrivehoder for å få en konsistent høy kvalitet og pålitelig ytelse som bidrar
til mindre nedetid. Se hp.com/go/OriginalHPinks for mer informasjon.

Kopimaskinspesifikasjoner
Kopieringsinnstillinger

Utskriftsmodus, utskuff-format, papirtype, kopier, siderekkefølge, sorter, skriverdestinasjon
(mappe, stableenhet, utskuff), brettestilalternativer, panel, side ved side, lagvis, opptrykk

Maksimalt antall kopier

Ubegrenset

Skanning
Skannetype

CIS skanneteknologi

Skannehastighet

Opptil 15 cm/sek (farger, 200 ppt); Opptil 33 cm/sek (gråtoner, 200 ppt)

Skanneoppløsning

1200 dpi

Maksimal skannestørrelse

1118 mm x 20,1 m; 914 mm x 26 m; 610 mm x 37,9 m; 305 mm x 75,76 m (med farge-original
på 200 ppt i filformatet TIFF)

Medietykkelse

2 mm

Filformat for skanning

PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, PDF-generering med flere sider

Inndatamodi for skanning

Fil, e-post, USB, harddisk, nettverksmappe, FTP, utskrift

Se globalBMG.com/hp for HPs komplette utvalg av utskriftsmateriell for store formater.
Besøk nettstedet http://www.hp.com/go/designjet/supplies for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt
i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser i dette dokumentet. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger
med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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