44-palcový skener HP SD Pro
Zvýšte produktivitu pomocou presného farebného skenovania: získajte ostré čiary a dokonalé
detaily vysokou rýchlosťou.

ZRÝCHLENIE – Rýchlejšia produkcia a výsledky
● Dosahujte viac neuveriteľnou rýchlosťou – skenujte farebne rýchlosťou 152,4
mm za sekundu a čiernobielo rýchlosťou 330,2 mm za sekundu.1
● Vychutnávajte si neprerušované pracovné postupy vďaka pokročilému
ovládaču s dotykovou obrazovkou, ktorý umožňuje mimoriadne rýchle
spracovanie.
● Šetrite čas pri prevádzke a správe skenera pomocou intuitívneho
používateľského rozhrania, ktoré vyžaduje menej kliknutí na ceste k
výslednému naskenovanému materiálu.
● Pracujte produktívnejšie vďaka vylepšeným možnostiam kompresie,
neobmedzeným predvoľbám, viacstranovým súborom PDF a zoraďovaniu.

OPTIMALIZÁCIA – Integrácia a zabezpečenie
pracovných postupov
● Vychutnávajte si bezproblémovú integráciu s tlačiarňami HP PageWide XL a
HP DesignJet a spoľahnite sa na jedno riešenie podpory.
● Zabráňte nutnosti opätovnej tlače – veľká dotyková obrazovka s ukážkou,
vylepšenie obrázkov a úpravy po skenovaní pomocou softvéru HP
SmartStream2.
● Chráňte svoje údaje pomocou pokročilého zabezpečenia – nastavte heslo
skenovania na USB kľúč a prístupu k rozšíreným nastaveniam.
● Zostavte si multifunkčný systém3 – šetrite priestor vďaka nastaviteľnému
stojanu a jednoducho ovládajte ciele výstupu4.

ROZŠÍRENIE – Zvládnite viac úloh vďaka pokročilej
technológii skenovania
● Reprodukujte výkresy AEC/CAD, projekty a mapy s ostrými čiarami a
dokonalými detailmi pomocou technológie skenovania CIS.
● Odstráňte neželané tiene a pozadia s novým systémom dvojitého osvetlenia
zahrnutým v technológii CIS.
● Vytvárajte vysokokvalitné výsledky s optickým rozlíšením 1 200 dpi pri
používaní originálov so šírkou až 1 118 mm (44 palcov).
● Jednoducho zdieľajte a spolupracujte – skenujte do softvéru HP
SmartStream2, do e-mailu, na USB kľúč, do sieťových priečinkov a na pevné
disky.

1 Čiernobiele skenovanie: Obrázok A1 s čiernou textovou grafikou pri rozlíšení 200 dpi; farebné skenovanie: plne atramentový

farebný obrázok A1 pri rozlíšení 200 dpi, 24-bitové farby RGB.
2 HP SmartStream je profesionálne softvérové riešenie, ktoré podporuje tlačiarne radu HP PageWide XL a produkčné tlačiarne
HP DesignJet.
3 Skener možno umiestniť nad nasledujúce tlačiarne HP DesignJet: Rady tlačiarní HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100; Tlačiarne HP DesignJet T795/T1300; Rady fototlačiarní
HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200; Fototlačiareň HP DesignJet Z5200; Tlačiareň HP DesignJet Z5400 PostScript; Produkčné
fototlačiarne HP DesignJet Z6200/Z6800; Produkčné tlačiarne HP DesignJet T7200/Z6600.
4 Ciele výstupu pri kopírovaní (napríklad priečinky a stohovače) sú dostupné pre tlačiareň HP PageWide XL 8000, rad tlačiarní HP
PageWide XL 5000, produkčnú tlačiareň HP DesignJet T7200, rad tlačiarní HP DesignJet T7100, produkčnú multifunkčnú
tlačiareň HP DesignJet T3500, rad multifunkčných tlačiarní HP DesignJet T2500, rad tlačiarní HP DesignJet T1500 a rad tlačiarní
HP DesignJet T920.

44-palcový skener HP SD Pro
Technické špecifikácie
Médiá

Čo je v krabici

Manipulácia

Priama dráha skenovania papiera pre hárkové a kartónové originály. Lícovou stranou nahor,
vkladanie spredu, výstup vzadu, opätovné vloženie výstupu z prednej strany, návratová lišta
dokumentov na vrátenie spredu.

G6H50B

Typy

Neabrazívny papier, sépiovohnedý papier, modrotlačový papier, plasty, plastový laminát, penová
tabuľa, lepenka, noviny (nie preglejka, kamenné tabule, kovové tabule ani abrazívne, znečistené
alebo drsné spálené povrchy a priehľadné materiály s ostrými hranami alebo kovovými
svorkami)

Certifikácia

Podporované aplikácie

Perokresby; Umelecké diela; Prezentácie; Mapy; Ortofotografie

Bezpečnosť

USA a Kanada (certifikácia UL); EÚ (vyhovuje normám LVD a EN 60950-1); Rusko (EAC); Singapur
(PSB); Čína (CCC); Argentína (IRAM); Mexiko (NYCE); Kórea (KC)

Elektromagnetická

Vyhovuje norme pre produkty ITE triedy A: EÚ (smernica EMC), USA (pravidlá FCC), Kanada
(ICES), Austrália (ACMA), Nový Zéland (RSM), Čína (CCC), Japonsko (VCCI), Kórea (MSIP), Rusko
(EAC)

Okolitý

ENERGY STAR®; WEEE; EÚ (RoHS); Čína (RoHS); Kórea (RoHS); India (RoHS); REACH; EPEAT
Bronze

ENERGY STAR

Áno

Pamäť
RAM

4 GB

Pevný disk

Štandardne, 500 GB

Konektivita
Rozhrania (štandardné)

Dual Gigabit Ethernet (1000Base-T); Certifikované vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0

Zahrnuté ovládače

Ovládače pre Windows pre kompatibilné tlačiarne HP Designjet

Rozsahy parametrov prostredia
Prevádzková teplota

5 až 40 ºC

Skladovacia teplota

-25 až 55 ºC

Prevádzková vlhkosť

od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Skladovacia vlhkosť

od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti

Akustika
Akustický tlak

62 dB(A)

Akustický výkon

6,4 B(A)

Rozmery (š x h x v)
Tlačiareň

1 470 x 930 x 1 660 mm

Balené

1500 x 680 x 710 mm

Hmotnosť
Tlačiareň

60 kg

Balené

85 kg

Príkon
Maximum

47 W (skenovanie); 32 W (pripravené); 1,8 W (režim spánku);

Požiadavky na napájanie

Vstupné napätie (automatický rozsah): 100 až 240 V striedavé (+/- 10 %), 50/60 Hz, max. 5 A

Skener HP SD Pro; Stojan; Dotyková obrazovka (panelový počítač); Stručná referenčná príručka;
Vodiace lišty; Inštalačný leták; Softvér na kopírovanie a skenovanie; Softvér s dokumentáciou;
Káble siete Ethernet (2); Napájacie káble

Záruka
Jednoročná komerčná záruka na hardvér

Informácie o
objednávaní
Produkt
G6H50B

44-palcový skener HP SD Pro

Služby a podpora
U5AC5E HP – 3-ročná podpora v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre skener SD
U7VB6E HP – 4-ročná podpora v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre skener SD
U5AC6E HP – 5-ročná podpora v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre skener SD
U5AC7PE HP – 1-ročná pozáručná podpora v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre skener SD
U5AC8PE HP – 2-ročná pozáručná podpora v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre skener SD

Služby podpory HP Designjet ponúkajú riešenia pre najdôležitejšie prostredia pre podnik – inštalácia, rozšírená
podpora a údržbu, ako aj množstvo služieb s pridanou hodnotu. Ďalšie informácie nájdete na stránke
hp.com/go/designjet/support.
Ďalšie informácie o službách HP Care Pack nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc
Používajte originálne atramenty a tlačové hlavy HP a dosiahnete konzistentnú vysokú kvalitu a spoľahlivý výkon
so zníženým počtom výpadkov. Ďalšie informácie nájdete na hp.com/go/OriginalHPinks.

Tech. pod. kopírky
Nastavenie kopírky

Režim tlače, výstupná veľkosť, typ papiera, počet kópií, poradie strán, zoradenie, cieľ výstupu
tlačiarne (priečinok, stohovač, priehradka), výber štýlu preloženia, panelovanie, vedľa seba,
vnorenie, opätovná tlač

Maximálny počet kópií

Neobmedzene

Skenovanie
Typ skenera

Technológia skenovania CIS

Rýchlosť skenovania

Až 15 cm/s (farebne, 200 dpi); Až 33 cm/s (odtiene sivej, 200 dpi)

Rozlíšenie pri skenovaní

1200 dpi

Maximálny rozmer skenu

1 118 mm x 20,1 m; 914 mm x 26 m; 610 mm x 37,9 m; 305 mm x 75,76 m (pri použití
farebného originálu, rozlíšenia 200 dpi a formátu súboru TIFF)

Hrúbka média

2 mm

Formát naskenovaného súboru

PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, generovanie viacstranových súborov PDF

Režimy vstupu pri skenovaní

Súbor, e-mail, USB, pevný disk, sieťový priečinok, FTP, tlač

Informácie o celom portfóliu veľkoformátových tlačových materiálov HP nájdete na globalBMG.com/hp.
Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na
produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka.
Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je
určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo
tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.
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