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HP Accessibility Kit
Tuomme tekniikan ihmisten ulottuville

HP investoi helppokäyttöiseen tekniikkaan osana missiotamme luoda
osallistava ympäristö ja tuoda tekniikka ihmisten ulottuville. HP Accessibility
Kit -sarjan on tarkoitus poistaa esteet käyttäjien ja heidän Enterprisemonitoimilaitteidensa ja -skanneriensa väliltä ja helpottaa kaikkien käyttäjien
käyttökokemusta, kaikkialla. Tämä kolme ratkaisua yhdistävä paketti sisältää
mukautetut pistekirjoitus- ja kosketustarrat, käyttöä helpottavan apukahvan
ja BigKeys LX -näppäimistön, jotta kaikki käyttäjät voivat käyttää laitteita
vaivatta ja saavuttaa täyden potentiaalinsa

HP Accessibility Kit -sarjan sisältö:
Pistekirjoituspeitelevy ja kosketustarrat
Pistekirjoituspeitelevyn ja kosketustarrojen avulla näkövammaiset käyttäjät pystyvät
hahmottamaan tulostimen osat paremmin ja paikantamaan syöttö- ja tulostelokerot,
ohjauspaneelin ja näppäimistön. Tarrat ovat näppäinhattuja varten tarkoitettuja suurennettuja
englantilaisia pistekirjoitustarroja, joten näppäimistöä pystyvät käyttämään sekä näkevät
että pistekirjoitusta lukevat työntekijät. Sarja sisältää myös lisätarroja, joita voidaan kiinnittää
monitoimilaitteen tärkeisiin osiin käytön helpottamiseksi.
• Kestävät pistekirjoitustarrat voidaan kiinnittää hyväksyttyihin näppäimistöihin, kuten BigKeys
LX -näppäimistöön tai HP Flow MFP -näppäimistöön.
• Lisätarrojen avulla pistekirjoituksen käyttäjät pystyvät helposti paikantamaan HP-laitteiden
usein käytetyt toiminnot.
• Tarrat ovat suurennettuja, jotta kaikki työntekijät voivat käyttää tulostimia ja suoriutua
tehtävistään nopeasti.
HP:n apukahva
HP:n apukahva on suunniteltu auttamaan pyörätuolia käyttäviä ihmisiä nostamaan ja laskemaan
automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kannen, käsittelemään asiakirjoja skannerin tasolla ja
siirtelemään automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen ohjaimia.
• HP:n apukahvassa on kahteen tarkoitukseen sopiva rannehihna, joka maksimoi sauvan
vakauden kädessä ja pitää sauvan sivussa, kun sitä ei käytetä.
• Ergonominen suunnittelu edesauttaa työntekijöiden tuottavuutta ja työskentelymukavuutta
istuvassa asennossa.
• Suojattu pää suojaa apukahvaa ja laitetta ja estää laitteen naarmuuntumisen.
BigKeys LX -näppäimistö
BigKeys LX -näppäimistössä on suurikokoiset 25 × 25 mm:n näppäimet työntekijöille, joilla
on hienomotorisia vaikeuksia tai heikko näkö. Työntekijät voivat käyttää helposti näkyvää
näppäimistöä, joka yhdistetään HP:n monitoimilaitteisiin ja skannereihin USB-yhteydellä.
• Suurikokoiset, värikkäät näppäimet ja tuttu QWERTY-asettelu helpottaa heikkonäköisten
työntekijöiden työskentelyä.
• Tässä helppokäyttöisessä näppäimistössä on naksahtavat näppäinkytkimet, jotka kestävät
valmistajan testien perusteella yli 10 miljoonaa näppäinpainallusta.
• BigKeys LX -näppäimistö kuuluu HP:n laiteohjelmistoissa sallittuihin oheislaitteisiin, joten
käyttäjät voivat käyttää sitä rauhallisin mielin.
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HP Accessibility Kit -sarjan tiedot
Mallinimi

HP Accessibility Kit

Tuotenumero

2TD64A

Ensisijaisen pakkauksen mitat 683 × 230 × 95 mm
Ensisijaisen pakkauksen paino 2,08 kg
Alkuperämaa

Meksiko

Yhteensopivat tuotteet
(HP:n A3- ja A4-koon
Enterprise-luokan
monitoimilaitteet ja skannerit
ja FutureSmart 4.5 tai sitä
uudempi)

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M527 -sarjan laitteet HP Color LaserJet Managed MFP E876XX -sarjan
HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP M577 -sarjan laitteet

HP Color PageWide Enterprise MFP 586 -sarjan
HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M63X -sarjan laitteet laitteet
HP Color PageWide Managed MFP E58650 -sarjan
HP LaserJet Managed MFP E625XX -sarjan laitteet
laitteet
HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP M68X -sarjan
HP Color PageWide Enterprise MFP 78X -sarjan
laitteet
laitteet
HP Color LaserJet Managed MFP E675XX -sarjan laitteet
HP Color PageWide Managed MFP E776XX -sarjan
HP LaserJet Enterprise/Managed Flow MFP M830 -sarjan
laitteet
laitteet
HP Color PageWide Managed MFP E776 -sarjan
HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP M775 -sarjan perustulostimet
laitteet
HP Color PageWide Managed Flow MFP E776z
HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M725 -sarjan laitteet -sarjan perustulostimet
HP Color LaserJet Enterprise/Managed Flow MFP M880
HP Color PageWide Managed MFP E776XX License
-sarjan laitteet
-sarjan laitteet
HP LaserJet Managed MFP E725XX -sarjan laitteet
HP Color Officejet Enterprise/Managed MFP X585
-sarjan laitteet
HP LaserJet Managed MFP E825XX -sarjan laitteet
laitteet

HP Color LaserJet Managed MFP E778XX -sarjan laitteet
Pistekirjoitus- ja
kosketustarrat
HP:n apukahva

HP Digital Sender Flow 8500 -sarjan laitteet

HP ScanJet Enterprise Flow N9120 -sarjan laitteet
HUOMAUTUS: Pistekirjoitustarroja voidaan käyttää Flow MFP -näppäimistössä tai muun valmistajan
näppäimistössä. Kosketustarroja voidaan käyttää tarpeen mukaan laitteen eri osissa.

HP:n apukahvan paino

HUOMAUTUS: HP:n apukahva helpottaa tasoskannerin ja automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kannen
käyttöä. Päästään suojattu, naarmuttamaton kahva on varustettu erillisellä tarttumakahvalla ja vakautta
parantavalla, säilytystä helpottavalla rannehihnalla.
0,202 kg.

HP:n apukahvan mitat

613 × 91 × 25 mm

BigKeys LX -näppäimistö
Näppäimistön pituus

177,8 × 482,6 mm

Näppäinten koko

25 mm:n neliö

USB-liitin

Sisältyy

Johdon pituus

17,78 cm, ei-kierretty

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Standardin EN 301 549 mukainen		

TAA-yhteensopiva
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