Scaner HP SD Pro de 44 inchi
Creşteţi producţia cu scanarea color precisă: linii precise şi detalii fine livrate în mare viteză.

ACCELERAŢI – Creşteţi viteza de producţie şi obţineţi
rezultate
● Realizaţi mai multe, cu viteze incredibile – scanaţi 152,4 mm (6 inchi)/s în
culori, scanaţi 330,2 mm (13 inchi)/s în monocrom.1
● Beneficiaţi de un flux de lucru neîntrerupt cu controlerul avansat al ecranului
tactil, care permite procesarea ultrarapidă.
● Economisiţi timp exploatând şi gestionând scanerul cu o interfaţă intuitivă,
care necesită mai puţine clicuri până la scanarea finală.
● Fiţi mai productiv, având opţiuni de compresie îmbunătăţite, presetări
nelimitate, PDF-uri cu mai multe pagini şi colaţionare.

OPTIMIZAŢI – Integraţi şi asiguraţi fluxul de lucru
● Bucuraţi-vă de integrarea nemijlocită cu imprimantele HP PageWide XL şi HP
DesignJet; contaţi pe o soluţie unică de suport.
● Evitaţi reimprimările – ecran tactil mare pentru previzualizarea şi
îmbunătăţirea imaginilor; editare post-scanare cu software HP SmartStream2.
● Protejaţi datele cu securitatea avansată – stabiliţi o parolă pentru scanarea
către USB şi accesarea setărilor avansate.
● Creaţi un sistem multifuncţional3 – economisiţi spaţiu cu suportul reglabil şi
controlaţi cu uşurinţă destinaţiile de ieşire4.

EXTINDEŢI-VĂ – Faceţi mai multe cu tehnologia de
scanare avansată
● Reproduceţi desene AEC/CAD, copii heliografice şi hărţi cu linii precise/detalii
fine, utilizând tehnologia de scanare CIS.
● Eliminaţi umbrele şi fundalurile nedorite cu noul sistem de iluminare dublă al
tehnologiei CIS.
● Produceţi rezultate de înaltă calitate, cu rezoluţia optică de 1200 dpi pentru
originale mari, de până la 1118 mm (44 inchi).
● Partajaţi şi colaboraţi simplu – scanaţi către software-ul HP SmartStream,2
către e-mail, USB, foldere de reţea şi unităţi HDD.

1 Scanare monocromă: imagine A1 cu text şi grafică alb-negru la 200 dpi; scanare color: imagine color A1 acoperită complet cu

cerneală la 200 dpi, RGB pe 24 de biţi.
2 HP SmartStream este o soluţie de software profesională, care acceptă seria de imprimante HP PageWide XL şi imprimantele
de producţie HP DesignJet.
3 Scanerul poate fi aşezat deasupra următoarelor imprimante HP DesignJet: seria de imprimante HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100; imprimante HP DesignJet T795/T1300; seria de
imprimante foto HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200; imprimantă foto HP DesignJet Z5200; imprimantă HP DesignJet Z5400
PostScript; imprimantă de producţie foto HP DesignJet Z6200/Z6800; imprimante de producţie HP DesignJet T7200/Z6600.
4 Destinaţiile de ieşire la copiere – precum folderele şi stivuitoarele – sunt disponibile pentru imprimanta HP PageWide XL 8000,
seria de imprimante HP PageWide XL 5000, imprimanta de producţie HP DesignJet T7200, seria de imprimante HP DesignJet
T7100, MFP de producţie HP DesignJet T3500, seria de imprimante multifuncţionale HP DesignJet T2500, seria de imprimante
HP DesignJet T1500 şi seria de imprimante HP DesignJet T920.
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Specificaţii tehnice
Suport

Ce se găseşte în cutie

Manevrare

Cale directă către unitatea de scanare, pentru originale pe foi sau carton. Faţa în sus, intrare faţă,
ieşire spate, derulare înapoi în faţă, utilizare ghidaj returnare document pentru returnare în faţă.

Tipuri

Hârtie neabrazivă, sepia, copii heliografice, plastic, laminat de plastic, placă de spumă, carton,
ziar (fără placaj, plăci de piatră, plăci metalice sau suprafeţe sau folii transparente abrazive,
murdare, aspre, cu muchii ascuţite, prinse pe metal sau arse)

Aplicaţii acceptate

Desene cu linii; Reproduceri; Prezentări; Hărţi; Ortofotografii

Memorie
RAM

4 GB

Unitate de disc fix

Standard, 500 GB

Conectivitate
Interfeţe (standard)

Dual Gigabit Ethernet (1000Base-T); certificat USB 3.0 de mare viteză

Drivere incluse

Drivere Windows pentru imprimantele compatibile HP Designjet

G6H50B

Certificare
Siguranţă

SUA şi Canada (certificat UL); UE (conform cu LVD şi EN 60950-1); Rusia (EAC); Singapore (PSB);
China (CCC); Argentina (IRAM); Mexic (NYCE); Coreea (KC)

Electromagnetic

Conformitate pentru produsele ITE din clasa A: UE (directiva EMC), SUA (reglementări FCC),
Canada (ICES), Australia (ACMA), Noua Zeelandă (RSM), China (CCC), Japonia (VCCI), Coreea
(MSIP), Rusia (EAC)

Mediul înconjurător

ENERGY STAR®; WEEE; RoHS UE; RoHS China; RoHS Coreea; RoHS India; REACH; EPEAT Bronze

ENERGY STAR

Da

Garanţie
Un an de garanţie comercială pentru hardware

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare

De la 5 la 40ºC

Temperatură de stocare

De la -25 la 55ºC

Umiditate de funcţionare

20 - 80% RH

Informaţii pentru
comandă

Umiditate stocare

0 - 95% RH

Produs

Acustic

G6H50B

Presiune sunet

62 dB(A)

Putere sunet

6,4 B(A)

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă

1470 x 930 x 1660 mm

Împachetat

1500 x 680 x 710 mm

Greutate
Imprimantă

60 kg

Împachetat

85 kg

Consum energie
Maxim

47 waţi (scanare); 32 waţi (pregătit); 1,8 waţi (repaus)

Cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare (autoreglabilă): 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz, 5 A max

Specificaţii copiator
Setarea copierii

Mod imprimare, dimensiune ieşire, tip hârtie, copii, ordine pagini, colaţionare, destinaţie ieşire
imprimantă (folder, stivuitor, sertar), selecţie stil pliere, panouri, redare cadre, suprapunere
parţială, reimprimare

Număr maxim de copii

Nelimitat

Scaner HP SD Pro; suport; ecran tactil (PC panou); ghid de referinţe rapide; ghiduri pentru
suporturi; poster de configurare; software de copiere/scanare; software de documentaţie;
cabluri Ethernet (x2); cabluri de alimentare
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Service & asistenţă
U5AC5E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare cu reţinerea suportului defect pentru scaner DesignJet SD Pro, 3 ani
U7VB6E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare cu reţinerea suportului defect pentru scaner DesignJet SD Pro, 4 ani
U5AC6E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare cu reţinerea suportului defect pentru scaner DesignJet SD Pro, 5 ani
U5AC7PE - asistenţă hardware HP postgaranţie, în următoarea zi lucrătoare cu reţinerea suportului defect pentru scaner DesignJet SD
Pro, 1 an
U5AC8PE - asistenţă hardware HP postgaranţie, în următoarea zi lucrătoare cu reţinerea suportului defect pentru scaner DesignJet SD
Pro, 2 ani

Serviciile de asistenţă pentru HP Designjet oferă soluţii pentru mediile importante de afaceri - instalare, asistenţă
şi întreţinere extinse, precum şi o varietate de servicii cu valoare adăugată. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/go/designjet/support.
Pentru mai multe informaţii despre serviciile HP Care Pack, vizitaţi www.hp.com/go/cpc
Utilizaţi cernelurile şi capetele de imprimare originale HP pentru a beneficia în mod constant de calitatea înaltă şi
de performanţele fiabile care permit reducerea timpilor de inactivitate. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/go/OriginalHPinks.

Scanare
Tip scanare

Tehnologie de scanare CIS

Viteză de scanare

Până la 15 cm/s (color, 200 dpi); până la 33 cm/s (tonuri de gri, 200 dpi)

Rezoluţie de scanare

1200 dpi

Dimensiune maximă scanare

1118 mm x 20,1 m; 914 mm x 26 m; 610 mm x 37,9 m; 305 mm x 75,76 m (utilizând un
original color la 200 dpi şi format de fişier TIFF)

Grosime suport

2 mm

Format fişier scanat

PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, generare PDF cu mai multe pagini

Moduri de intrare scanare

Fişier, e-mail, USB, HDD, folder de reţea, FTP, imprimare

Pentru întregul portofoliu de materiale de imprimare de format mare HP, consultaţi globalBMG.com/hp.
Pentru mai multe substraturi şi dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitaţi-ne online la: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare
pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Informaţiile conţinute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele din declaraţiile
exprese de garanţie care însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanţie suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau
editorială existentă pe acest site.
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