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HP Accessibility Kit
מחברים אנשים לעוצמת הטכנולוגיה

 HPמשקיעה בטכנולוגיה נגישה כחלק מהמשימה שלנו ליצור סביבה מכילה המתמקדת

בחיבור אנשים לטכנולוגיה שבה הם משתמשים .ערכת הנגישות HP Accessibility Kit

נועדה להסיר מחסומים בין משתמשים לבין המדפסות הרב-תכליתיות והסורקים בארגון
שלהם למען חוויה נגישה יותר לכולם ,בכל מקום .הפתרון של  3ב 1-כולל מדבקות ברייל

ומישוש מותאמות אישית ,ידית גישה ואת מקלדת  ,BigKeys LXכדי שהמשתמשים יוכלו
לעבוד בקלות ובמלוא הפוטנציאל שלהם.

ערכת  HP Accessibility Kitכוללת:
שכבת ברייל ומדבקות מישוש

שכבת הברייל ותוויות המישוש הנדבקות מאפשרות למשתמשים בעלי לקות ראייה להתמצא במדפסת ולנווט
אל מגשי ההזנה/פלט ,לוח הבקרה והמקלדת ,באופן מוצלח יותר .התוויות הן מכסי מקשים מוגדלים בכתב ברייל
באנגלית אחידה ( )Unified English Brailleכך שגם בעלי יכולת ראייה בנוסף לקוראי ברייל יוכלו לעבוד עם
המקלדת .הערכה כוללת גם תוויות נוספות שניתן להציב במקומות חשובים על המדפסת הרב-תכליתית לקבלת
סיוע נוסף בניווט.

•המשתמשים יכולים להצמיד את תוויות מכסי הברייל על מקלדות מאושרות כגון  BigKeys LXאו כל מקלדת של
.HP Flow MFP
•תוויות נוספות מאפשרות למשתמשי ברייל לאתר בביטחון תכונות נפוצות בהתקנים של .HP
•התוויות מוגדלות ,כך שכל העובדים יכולים להפעיל את המדפסות ולהשלים את המשימות ביעילות.

HP Access Handle
ידית הגישה  HP Access Handleנועדה לסייע לאנשים המשתמשים בכיסא גלגלים על-ידי הגבהה והנמכה של
מכסה מזין המסמכים האוטומטי ,מיקום מסמכים על משטח הזכוכית של הסורק והתאמת מכווני הנייר של מזין
המסמכים האוטומטי.

•ידית הגישה  HP Access Handleמצוידת ברצועת יד דו-תכליתית ,המגבירה את היציבות בזמן השימוש ,ולאחר
מכן מאחסנת אותה באופן שלא יפריע כשאינה בשימוש.
•העיצוב הארגונומי משפר את הפרודוקטיביות והנוחות של עובדים במצב ישיבה.
•ראש חלק ( )non-marring headמסייע בהגנה על הידית על-ידי הקטנת הסיכוי לשחיקת המכשיר.

מקלדת BigKeys LX
מקלדת  BigKeys LXמצוידת במקשים בגודל  25x 25מ"מ עבור עובדים עם מגבלות מוטוריות עדינות וליקוי
ראייה .העובדים יכולים ליהנות ממקלדת נגישה וקלה לראייה המתחברת למדפסות ולסורקים הרב-תכליתיים של
 HPבאמצעות .USB

•מקשים גדולים וצבעוניים ופריסת  QWERTYהמוכרת מסייעים לעובדים עם ליקויי ראייה.
•מקלדת נגישה זו כוללת מתגי מקשים מהימנים בסגנון "קליק" אשר עברו בדיקות של עד  10+מיליון הקשות
על-ידי הספק.
•המשתמשים יכולים להרגיש בנוח בידיעה כי מקלדת  BigKeys LXנכללת כבר ברשימה הלבנה של חומרת HP
כך שניתן להשתמש בה באופן מאובטח.
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מפרטי HP Accessibility Kit
שם הדגם

HP Accessibility Kit

מק"ט

2TD64A
683xx 230 95מ"מ

מידות האריזה הראשית

משקל האריזה הראשית

 2.08ק"ג

מוצרים תואמים
(מדפסות רב-תכליתיות וסורקים  A3וA4-
של  HPעם  FutureSmart 4.5ואילך)

סדרת HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M527

ארץ ייצור

מקסיקו

סדרת HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP M577
סדרת HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M63X
סדרת HP LaserJet Managed MFP E625XX

סדרת HP Color LaserJet Managed MFP E876XX
סדרת HP Color PageWide Enterprise MFP 586

סדרת HP Color PageWide Managed MFP E58650
סדרת HP Color PageWide Enterprise MFP 78X

סדרת HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP M68X

סדרת HP Color PageWide Managed MFP E776XX

סדרת HP LaserJet Managed MFP E825XX

סדרת HP ScanJet Enterprise Flow N9120

סדרת HP Color LaserJet Managed MFP E675XX
סדרת מדפסות בסיסיות HP Color PageWide Managed
סדרת MFP E776 HP LaserJet Enterprise/Managed Flow MFP M830
סדרת  HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP M775סדרת מדפסות בסיסיות HP Color PageWide Managed
Flow MFP E776z
סדרת HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M725
סדרת רישיונות HP Color PageWide Managed MFP E776XX
סדרת HP Color LaserJet Enterprise/Managed Flow
סדרת HP Color Officejet Enterprise/Managed MFP X585
MFP M880
סדרת HP Digital Sender Flow 8500
סדרת HP LaserJet Managed MFP E725XX

ברייל ותוויות מישוש נדבקות
HP Access Handle
משקל HP Access Handle
מידות HP Access Handle

מקלדת BigKeys LX

אורך המקלדת

סדרת HP Color LaserJet Managed MFP E778XX

הערה :ניתן להשתמש בתוויות מכסי הברייל למקשים עם מקלדת  Flow MFPאו מקלדת של צד שלישי .ניתן להשתמש
בתוויות הנדבקות למקשים לפי הצורך במקומות שונים על ההתקן.

הערה :ניתן להשתמש בידית  HP Access Handleכדי לסייע לאדם לקבל גישה למשטח הסורק ולמכסה מזין המסמכים
האוטומטי .הידית חלקה ומגיעה עם ידית אחיזה נוספת ורצועת פרק יד ליציבות ואחסון.

 0.202ק"ג

613xx 91 25מ"מ.
177.8x 482.6מ"מ

גודל המקשים

 25ממ"ר

אורך כבל

 17.78ס"מ ,לא מלופף

מחבר USB
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