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Κιτ για άτομα με ειδικές ανάγκες της HP
Συνδέουμε τους ανθρώπους με τη δύναμη της τεχνολογίας
Η HP επενδύει σε τεχνολογίες προσβάσιμες σε όλους, ως μέρος της
προσπάθειάς της να δημιουργήσει ένα περιβάλλον χωρίς περιορισμούς, με
επίκεντρο τους ανθρώπους και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Το Κιτ για
άτομα με ειδικές ανάγκες της HP έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώνει τα εμπόδια
ανάμεσα στους χρήστες και τις συσκευές Enterprise MFP και τους σαρωτές που
χρησιμοποιούν, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη πρόσβαση όλων σε αυτά,
όπου κι αν βρίσκονται. Η λύση τρία-σε-ένα περιλαμβάνει προσαρμοσμένα
αυτοκόλλητα του αλφάβητου Braille και ανάγλυφα αυτοκόλλητα, λαβή
πρόσβασης και το πληκτρολόγιο BigKeys LX, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν
να εργάζονται με ευκολία και να αξιοποιούν όλες τις ικανότητές τους.

Το κιτ για άτομα με ειδικές ανάγκες της HP περιλαμβάνει:
Επικάλυψη αλφάβητου Braille και ανάγλυφα αυτοκόλλητα
Η επικάλυψη αλφάβητου Braille και τα ανάγλυφα αυτοκόλλητα επιτρέπουν στους χρήστες με
προβλήματα όρασης να προσανατολίζονται καλύτερα στον εκτυπωτή και να περιηγούνται στους
δίσκους εισόδου/εξόδου, τον πίνακα ελέγχου και το πληκτρολόγιο. Οι μεγεθυμένες ετικέτες
πλήκτρων Unified English Braille επιτρέπουν σε όλους τους εργαζόμενους, τόσο σε αυτούς με
πλήρη όραση όσο και σε αυτούς που χρησιμοποιούν το σύστημα Braille, να αλληλεπιδρούν με το
πληκτρολόγιο. Το κιτ περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες ετικέτες που μπορούν να τοποθετηθούν σε
καίρια σημεία στον MFP για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.
• Οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν τις ανθεκτικές ετικέτες πλήκτρων Braille σε
εγκεκριμένα πληκτρολόγια, όπως το πληκτρολόγιο BigKeys LX ή οποιοδήποτε πληκτρολόγιο
HP Flow MFP.
• Οι πρόσθετες ετικέτες επιτρέπουν στους χρήστες του συστήματος Braille να εντοπίζουν
χωρίς πρόβλημα τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά στις συσκευές HP.
• Η ετικέτες έχουν μεγάλο μέγεθος έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να χειρίζονται
τους εκτυπωτές και να φέρνουν εις πέρας τις εργασίες τους.
Λαβή πρόσβασης HP
Η λαβή πρόσβασης HP έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό
αμαξίδιο στο ανέβασμα και το κατέβασμα του καλύμματος του αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων, στον χειρισμό των εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και στην
προσαρμογή των οδηγών του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.
• Η λαβή πρόσβασης HP διαθέτει λουράκι καρπού διπλής χρήσης, το οποίο μεγιστοποιεί τη
σταθερότητα κατά τη χρήση και βοηθάει στην αποθήκευση όταν η λαβή δεν χρησιμοποιείται.
• Η εργονομική σχεδίαση βελτιώνει την παραγωγικότητα και την άνεση των χρηστών που
εργάζονται σε καθιστή θέση.
• Μια κεφαλή προστατεύει τη λαβή, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες φθοράς της συσκευής.
Πληκτρολόγιο BigKeys LX
Το πληκτρολόγιο BigKeys LX διαθέτει μεγάλα πλήκτρα 25 mm x 25 mm για τους εργαζόμενους
με περιορισμένες λεπτές κινητικές δεξιότητες και με προβλήματα όρασης. Οι εργαζόμενοι
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ευκρινές πληκτρολόγιο εύκολης πρόσβασης που συνδέεται
στους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και σαρωτές HP μέσω USB.
• Τα μεγάλα, πολύχρωμα πλήκτρα και η οικεία διάταξη QWERTY βοηθάει τους εργαζόμενους με
προβλήματα όρασης.
• Αυτό το πληκτρολόγιο για άτομα με ειδικές ανάγκες διαθέτει αξιόπιστα πλήκτρα που έχουν
ελεγχθεί από τον προμηθευτή για περισσότερα από 10 εκατομμύρια πατήματα.
• Οι χρήστες μπορούν να μένουν ήσυχοι γνωρίζοντας ότι το πληκτρολόγιο BigKeys LX έχει
ελεγχθεί με το υλικολογισμικό HP και εγκριθεί για ασφαλή χρήση.
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Αριθμός προϊόντος

2TD64A

Διαστάσεις βασικού πακέτου

683 mm x 230 mm x 95 mm

Βάρος βασικού πακέτου

2,08 kg

Χώρα προέλευσης

Μεξικό

Συμβατά προϊόντα
(MFP και σαρωτές A3 και A4
κατηγορίας Enterprise της
HP με FutureSmart 4.5 ή
μεταγενέστερο)

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M527 Series

Έγχρωμοι HP LaserJet Managed MFP E876XX Series

Έγχρωμοι HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M577
Series

Έγχρωμοι HP PageWide Enterprise MFP 586 Series

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M63X Series

Έγχρωμοι HP PageWide Enterprise MFP 78X Series

HP LaserJet Managed MFP E625XX Series
Έγχρωμοι HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M68X
Series
Έγχρωμοι HP LaserJet Managed MFP E675XX Series

Έγχρωμοι HP PageWide Managed MFP E58650 Series
Έγχρωμοι HP PageWide Managed MFP E776XX Series
Έγχρωμοι HP PageWide Managed MFP E776 Base
Printer Series

Έγχρωμοι HP PageWide Managed Flow MFP E776z
HP LaserJet Enterprise/Managed Flow MFP M830 Series Base Printer Series
Έγχρωμοι HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M775
Series

Έγχρωμοι HP PageWide Managed MFP E776XX
License Series

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M725 Series

Έγχρωμοι HP Officejet Enterprise/Managed MFP X585
Series

Έγχρωμοι HP LaserJet Enterprise/Managed Flow MFP
M880 Series

HP Digital Sender Flow 8500 Series
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 Series

HP LaserJet Managed MFP E725XX Series
HP LaserJet Managed MFP E825XX Series
Έγχρωμοι HP LaserJet Managed MFP E778XX Series

Αυτοκόλλητες ετικέτες Braille ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ετικέτες πλήκτρων Braille μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληκτρολόγιο Flow MFP ή σε
και ανάγλυφες
πληκτρολόγιο τρίτου κατασκευαστή. Οι ανάγλυφες αυτοκόλλητες ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
οποιοδήποτε σημείο της συσκευής χρειάζεται.
Λαβή πρόσβασης HP

Βάρος λαβής πρόσβασης HP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λαβή πρόσβασης HP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τον εργαζόμενο να αποκτήσει
πρόσβαση στον σαρωτή επίπεδης επιφάνειας και το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Δεν
φθείρει την επιφάνεια και διαθέτει πρόσθετη λαβή και λουράκι καρπού για σταθερότητα και αποθήκευση.
0,202 kg.

Διαστάσεις λαβής πρόσβασης 613 mm x 91 mm x 25 mm.
HP
Πληκτρολόγιο BigKeys LX
Μήκος πληκτρολογίου

177,8 mm x 482,6 mm

Μέγεθος πλήκτρων

Τετράγωνα 25 mm

Βύσμα USB

Περιλαμβάνεται

Μήκος καλωδίου

17,78 cm, μη τυλιγμένο

Πιστοποίηση ENERGY STAR®
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