44-дюймовий сканер HP SD Pro
Підвищіть продуктивність за допомогою точного кольорового сканування: чіткі лінії та
гарна деталізація на високій швидкості.

ПРИСКОРЕННЯ — підвищення продуктивності та
покращення результатів

ОПТИМІЗАЦІЯ — інтегруйте та захистіть робочий
процес

● Досягайте більшого з неймовірною швидкістю — сканування
кольорових документів на швидкості 152,4 мм (6 дюймів) на секунду, а
чорно-білих — на швидкості 330,2 мм (13 дюймів) на секунду.1

● Насолоджуйтеся легкою інтеграцією з принтерами HP PageWide XL та HP
DesignJet; довіртеся єдиному рішенню в сфері підтримки.

● Випробуйте безперервний робочий процес з поліпшеним керуванням на
сенсорному екрані, яке дозволяє оброблювати завдання на надвисокій
швидкості.
● Заощаджуйте час, керуючи сканером за рахунок інтуїтивно зрозумілого
інтерфейсу, який дозволяє швидше виконувати остаточне сканування.
● Працюйте з більшою продуктивністю за допомогою покращених
функцій стискання, необмеженої кількості шаблонів налаштувань,
багатосторінкових PDF-файлів та розбору копій.

РОЗШИРЕННЯ — робіть більше з поліпшеною
технологією сканування
● Відтворюйте малюнки AEC/CAD, світлокопії та карти з чіткими лініями / в
деталях за допомогою технології сканування CIS.
● Можливість запобігання утворенню небажаних тіней та фону за
допомогою подвійної системи підсвічування у технології CIS.
● Досягніть результатів високої якості за рахунок оптичної роздільної
здатності 1200 крапок на дюйм (dpi) для оригіналів шириною до 1118 мм
(44 дюйма).
● З легкістю діліться документами та працюйте разом з іншими — друк в
програмне забезпечення HP SmartStream,2 повідомлення електронної
пошти, на USB, мережні папки та жорсткі диски.

● Уникайте повторного друку — широкий сенсорний екран для перегляду
та покращення зображень; редагування після сканування за допомогою
програмного забезпечення HP SmartStream2.
● Поліпшений захист даних — встановіть пароль для сканування до
USB-пристрою та отримуйте доступ до додаткових налаштувань.
● Створіть багатофункціональну систему3 — заощадьте місце за
допомогою настроюваної підставки та з легкістю керуйте пунктами
призначення4.

1 Монохромне сканування: чорно-біле текстове або графічне зображення формату А1 з роздільною здатністю

200 крапок на дюйм (dpi). Кольорове сканування: повноколірне зображення формату А1 з роздільною здатністю
200 крапок на дюйм (dpi) з використанням моделі RGB (24 біт).
2 HP SmartStream — це професійне програмне рішення, яке підтримує принтери серії HP PageWide XL та професійні
принтери HP DesignJet.
3 Сканер можна розмістити над такими принтерами HP DesignJet: принтери серії HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100; принтери HP DesignJet T795/T1300; принтери для
друку фотографій серії HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200; принтери для друку фотографій серії HP Designjet Z5200;
принтери серії HP DesignJet Z5400 PostScript; професійні принтери для друку фотографій серії HP DesignJet Z6200/Z6800;
професійні принтери серії HP DesignJet T7200/Z6600.
4 Пункти призначення під час копіювання — наприклад, папки та укладальники — доступні для принтера HP PageWide
XL 8000, серії принтерів HP PageWide XL 5000, професійного принтера HP DesignJet T7200, серії принтерів HP DesignJet
T7100, професійного багатофункціонального принтера HP DesignJet T3500, багатофункціональних принтерів серії HP
DesignJet T2500, принтерів серії HP DesignJet T1500 та серії HP DesignJet T920.

44-дюймовий сканер HP SD Pro
Технічні характеристики
Носії

Комплектація

Керування

Сканування оригіналів із паперу й картону з одностороннім проходженням. Стороною для
сканування догори, подача документів з переднього боку, вихід документів із заднього
боку, прокручування до переднього боку, використання напрямної для повернення
документів до переднього боку

G6H50B

Типи

Неабразивний папір, сепія, світлокопії, пластмаса, пластиковий ламінат, пінокартон, картон,
газети (не можна використовувати фанеру, кам’яні плити, металеві листи, а також абразивні,
брудні, шорсткі, гострі, обпалені поверхні або матеріали з металевими затискачами та
діапозитиви)

Сертифікація

креслення; малюнки з плавним зміненням тонів; презентації; карти; ортофотознімки

Безпека

США і Канада (сертифікація UL); ЄС (відповідає директиві LVD та EN 60950-1); Росія (EAC);
Сінгапур (PSB); Китай (CCC); Аргентина (IRAM); Мексика (NYCE); Корея (KC)

Електромагнітна

Відповідність стандартам, установленим для інформаційного обладнання класу А: ЄС
(директива EMC), США (правила FCC), Канада (ICES), Австралія (ACMA), Нова Зеландія (RSM),
Китай (CCC), Японія (VCCI), Корея (MSIP), Росія (EAC)

Екологічна

ENERGY STAR®; WEEE; RoHS (правила обмеження вмісту шкідливих речовин) для ЄС; RoHS
для Китаю; RoHS для Кореї; RoHS для Індії; REACH; EPEAT Bronze

ENERGY STAR

Так

Пам’ять
4 GB
Жорсткий диск

Стандартний обсяг пам’яті 500 ГБ

Варіанти підключення
Інтерфейси (стандартні)

Подвійний Gigabit Ethernet (1000Base-T); високошвидкісний сертифікований порт USB 3.0

Включені драйвери

Драйвери ОС Windows для сумісних принтерів HP Designjet

Робочі умови
Робоча температура

від 5 до 40 ºC

Температура під час зберігання

від -25 до 55 ºC

Робоча вологість

Відносна вологість від 20 до 80%

Вологість під час зберігання

Відносна вологість від 0 до 95%

Акустичні умови
Звуковий тиск

62 дБ(А)

Потужність звуку

6,4 Б(А)

Розміри (ш x г x в)
Принтер

1470 x 930 x 1660 мм

Упаковка

1500 x 680 x 710 мм

Вага
Принтер

60 кг

Упаковка

85 кг

Енергоспоживання
Максимальне
Вимоги до електроживлення

Сканер HP SD Pro; підставка; сенсорний екран (панельний ПК); короткий довідковий
посібник; напрямні носія; посібник із налаштування; програмне забезпечення для
копіювання/сканування; документація на програмне забезпечення; кабелі Ethernet (2 шт.);
кабелі живлення

Гарантія
Комерційна річна гарантія на апаратне забезпечення

Інформація про
замовлення
Продукт
G6H50B

44-дюймовий сканер HP SD Pro

Обслуговування та підтримка
U5AC5E — трирічна підтримка HP для апаратного забезпечення Designjet SD Pro Scanner, що передбачає обслуговування
наступного робочого дня та зберігання пошкоджених носіїв
U7VB6E — патру років підтримка HP для апаратного забезпечення Designjet SD Pro Scanner, що передбачає обслуговування
наступного робочого дня та зберігання пошкоджених носіїв
U5AC6E — п’ятирічна підтримка HP для апаратного забезпечення сканера Designjet SD Pro, що передбачає обслуговування
наступного робочого дня та зберігання пошкоджених носіїв
U5AC7PE — однорічна постгарантійна підтримка HP для апаратного забезпечення сканера Designjet SD Pro, що передбачає
обслуговування наступного робочого дня та зберігання пошкоджених носіїв
U5AC8PE — дворічна постгарантійна підтримка HP для апаратного забезпечення сканера Designjet SD Pro, що передбачає
обслуговування наступного робочого дня та зберігання пошкоджених носіїв

Послуги HP Designjet Support Services пропонують рішення для важливих бізнес-застосунків. Це рішення
включає установку, розширену підтримку й обслуговування, а також додаткові платні послуги. Додаткову
Вхідна напруга (автоматичний вибір діапазону): 100–240 В змінного струму (+/- 10%), 50–60 інформацію див. на веб-сторінці hp.com/go/designjet/support.
47 Вт (у режимі сканування); 32 Вт (у режимі готовності); 1,8 Вт (у режимі очікування)
Гц, макс. 5 А

Використання оригінальних чорнил і друкувальних головок HP гарантує високу якість і продуктивність
роботи, а це у свою чергу зменшує кількість вимушених затримок. Додаткову інформацію див. на
веб-сторінці hp.com/go/OriginalHPinks.

Увесь асортимент матеріалів HP для широкоформатного друку див. на сайті globalBMG.com/hp.
З іншими типами та розмірами носіїв HP Large Format Media можна ознайомитися на сторінці: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Пристрій на зображенні може відрізнятись від реального виробу. © HP Development Company, L.P., 2015. Відомості, що містяться в цьому документі, може бути змінено без попередження. Єдиними гарантіями
на продукти й послуги HP є ті, які викладено в недвозначних гарантійних заявах, що супроводжують такі продукти й послуги. Жодна інформація, наведена в цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить
додаткові гарантійні зобов’язання. Компанія НР не несе відповідальності за технічні чи редакторські помилки або пропуски, що можуть міститись у цьому документі. Відомості, що містяться в цьому документі, може бути
змінено без попереднього повідомлення. Єдиними гарантіями на продукти та послуги HP є ті, які викладено в недвозначних гарантійних заявах, що супроводжують такі продукти та послуги. Жодна інформація, наведена в
цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові гарантійні зобов’зання. Компанія НР не несе відповідальності за технічні чи редакторські помилки або пропуски, що містяться в цьому документі.
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