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HP Accessibility Kit
Vi gør teknologi tilgængelig for alle

HP prioriterer udviklingen af teknologi, der kan bruges af alle, hvilket er en del
af vores mission om at skabe et rummeligt teknologisk miljø, der kan fungere
som en bro mellem brugerne og den teknologi, de anvender. HP Accessibility Kit
er designet til at fjerne barriererne mellem brugere og deres Enterprise-MFP'er
og -scannere og give en god brugeroplevelse til alle, uanset hvor de befinder
sig. Produktet består af tre dele – klistermærker med taktile symboler og
blindeskrift, en forlængeranordning og et BigKeys LX-tastatur, som til sammen
gør det muligt for alle at udnytte maskinens fulde potentiale.

HP Accessibility Kit indeholder:
Overtræk med blindeskrift og klistermærker med taktile symboler
Overtrækket med blindeskrift og klistermærkerne med de taktile symboler gør det mulig for
blinde og svagtseende brugere at orientere sig bedre omkring printeren og være i stand til
at finde frem til ind- og udbakkerne, kontrolpanelet og tastaturet. Klistermærkerne benytter
UEB-standarden (Unified English Braille), så alle medarbejdere uanset deres synsevne kan
bruge tastaturet. Sættet indeholder også ekstra klistermærker, der kan sættes på MFP'ens
nøgleplaceringer, så det er nemmere at orientere sig omkring enheden.
• De holdbare blindeskriftsovertræk kan monteres på kompatible tastaturer, herunder BigKeys
LX-tastaturet og alle HP Flow MFP-tastaturer.
• De ekstra klistermærker gør det det nemmere for brugere af blindeskrift at finde frem til de
mest brugte komponenter og funktioner på HP-enheder.
• Symbolerne på klistermærkerne er forstørrede, så alle medarbejdere kan betjene printeren
lige effektivt.
HP Access Handle (forlængeranordning)
HP's specialfremstillede forlængeranordning gør det lettere for kørestolsbrugere at løfte og
lukke låget til den automatiske dokumentføder, flytte dokumenterne på scannerens glasplade og
justere styrene i den automatiske dokumentføder.
• Forlængeranordningen har en håndledsstrop, der sikrer et stabilt greb, og som kan bruges til
at hænge anordningen på plads, når den ikke bruges.
• Det ergonomiske design sikrer komfort og effektivitet for kørestolsbrugere.
• Endestykket er belagt med et skånsomt materiale, der beskytter enheden mod ridser og
andre skader.
BigKeys LX-tastatur
BigKeys LX-tastaturet har store taster på 25 mm x 25 mm, så det nemmere kan bruges af
medarbejdere med nedsat motorik eller nedsat syn. Tastaturet har meget tydelige symboler og
kan sluttes til HP's multifunktionsprintere og -scannere via USB.
• De store taster er tydeligt mærket med forskellige farver og er placeret i det velkendte
QWERTY-layout, så medarbejderne med nedsat syn har nemmere ved at betjene tastaturet.
• Tastaturet har robuste klik-taster, som er blevet testet til at holde til mere end 10 millioner
anslag.
• BigKeys LX-tastaturet står på den hvidliste, der bruges af HP-firmware, så det er sikkert at
bruge.
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HP Accessibility Kit – specifikationer
Modelnavn

HP Accessibility Kit

Produktnummer

2TD64A

Pakkens mål

683 mm x 230 mm x 95 mm

Pakkens vægt

2,08 kg

Fremstillet i

Mexico

Kompatible produkter
(HP-multifunktionsprintere og
-scannere i Enterprise-serien, der
kan håndtere A3 og A4, og med
FutureSmart 4.5 eller nyere)

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M527-serien

HP Color LaserJet Managed MFP E876XX-serien

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M577-serien

HP Color PageWide Enterprise MFP 586-serien

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M63X-serien

HP Color PageWide Enterprise MFP 78X-serien

HP LaserJet Managed MFP E625XX-serien
HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP M68Xserien
HP Color LaserJet Managed MFP E675XX-serien
HP LaserJet Enterprise/Managed Flow MFP M830serien
HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP M775serien
HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M725-serien
HP Color LaserJet Enterprise/Managed Flow MFP
M880-serien
HP LaserJet Managed MFP E725XX-serien

HP Color PageWide Managed MFP E58650-serien
HP Color PageWide Managed MFP E776XX-serien
HP Color PageWide Managed MFP E776 Base
Printer-serien
HP Color PageWide Managed Flow MFP E776z Base
Printer-serien
HP Color PageWide Managed MFP E776XX Licenseserien
HP Color Officejet Enterprise/Managed MFP X585serien
HP Digital Sender Flow 8500-serien
HP ScanJet Enterprise Flow N9120-serien

HP LaserJet Managed MFP E825XX-serien
HP Color LaserJet Managed MFP E778XX-serien
Klistermærker med blindeskrift og BEMÆRK: Tastaturovertræk med blindeskrift kan bruges på Flow MFP-tastaturer eller tastaturer fremstillet
taktile symboler
af tredjeparter. Klistermærker med taktile symboler kan sættes efter behov på udvalgte steder på enheden.
HP Access Handle
(forlængeranordning)
Vælg af HP Access Handle

BEMÆRK: Forlængeranordningen er designet til at hjælpe kørestolsbrugere, så de bedre kan nå
flatbedsscanneren og låget til den automatiske dokumentføder. Den er ridsefri og leveres med et ekstra
håndtag og en håndledsstrop, der også kan bruges til at hænge anordningen på plads.
0,202 kg.

Mål af HP Access Handle

613 mm x 91 mm x 25 mm.

BigKeys LX-tastatur
Tastaturets længde

177.8 mm x 482,6 mm

Tasternes størrelse

25 mm med kvadratisk form

USB-kabel

Medfølger

Kabellængde

17,78 cm, bliver ikke snoet

Kvalificeret til ENERGY STAR®

Overholder standard EN 301 549		

Overholder TAA
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