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HP kisegítő lehetőségeinek készlete
Felruházzuk az embereket a technológia erejével

A HP befektet a kisegítő technológiákba. Küldetésünk részeként olyan
befogadó környezet létrehozásán fáradozunk, amely középpontjában az
egyének és az általuk használt technológia összekapcsolása áll. A HP kisegítő
lehetőségeinek készletét úgy terveztük, hogy lebontsa a felhasználók és az
általuk használt Enterprise MFP-k és lapolvasók közti korlátokat, hogy minél
jobban megkönnyítsük a hozzáférést bárki számára, bárhol. A három az egyben
megoldás testreszabott Braille és taktilis öntapadó rátéteket, egy kisegítő
fogantyút és a BigKeys LX billentyűzetet tartalmazza, így megkönnyíti a
gépekkel való munkát, hogy azok valamennyi funkciója eléretővé váljék.

A HP kisegítő lehetőségei készletének tartalma:
Braille rátét és öntapadós taktilis rátétek
A Braille rátét és az öntapadós taktilis rátétek segítségével a gyengén látó felhasználók
képesek lesznek jobban eligazodni a nyomtatónál, megtalálni és használni a bemeneti és
kimeneti tálcákat, a vezérlőpanelt és a billentyűzetet. A címkék nagyított, egységes angol Braille
billentyűsapkák, így mind a látó, mind pedig a Braille-t olvasó kollégák használhatják azokat
a billentyűzeten. A készletben találhatók még olyan címkék is, amelyek az MFP fontos részeit
jelölhetik meg, így még inkább segítik az eligazodást.
• A felhasználók a tartós Braille billentyűsapkákat olyan továbbfejlesztett billentyűzeteken is
alkalmazhatják, mint a BigKeys LX vagy bármelyik HP Flow MFP billentyűzet.
• A többi címke segítségével pedig a Braille felhasználók magabiztosabban mozoghatnak a HP
eszközök leggyakrabban használt funkciói között.
• A címkék nagyítottak, így azokkal valamennyi kolléga képes lesz működtetni a nyomtatókat és
hatékonyan megbirkózni a feladatokkal.
HP kisegítő fogantyú
A HP kisegítő fogantyút azért terveztük, hogy a kerekesszéket használóknak segítsen az
automatikus lapadagoló felnyitásánál és lehajtásánál, a dokumentumok lapolvasóüvegen való
elhelyezésében és az automatikus lapadagoló lapvezetőinek beállításánál.
• A HP kisegítő fogantyú csuklópántja két célt is szolgál: egyrészt a használat közbeni stabilitást
maximalizálja, másrészt pedig felakasztva egyszerűen tárolható, ha már nincs rá szükség.
• Az ergonomikus tervezés hozzájárul a kollégák produktivitásához és kényelméhez ülő
helyzetben.
• A fogantyú végét borító fej megakadályozza, hogy az megkarcolja az eszközt.
BigKeys LX billentyűzet
A BigKeys LX billentyűzetnek nagy, 25 mm x 25 mm-es billentyűit a finommotorikusan gátolt és
látássérült kollégák számára terveztük. A kollégák egy olyan könnyen látható kisegítő billentyűzet
előnyeit élvezhetik, amely USB-vel kapcsolódik a HP többfunkciós nyomtatóihoz és lapolvasóihoz.
• A nagy, színes billentyűk és a jól ismert QWERTY elrendezés segíti a gyengén látó kollégákat.
• A kisegítő billentyűzet megbízható, kattintásos billentyűit több mint 10 millió leütéssel
tesztelték.
• A felhasználók nyugodtak lehetnek afelől, hogy a BigKeys LX billentyűzet teljes mértékben
kompatibilis a HP belső vezérlőprogramjával, így biztonságosan használható.
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Termékszám

2TD64A

Elsődleges csomagolás méretei

683 mm x 230 mm x 95 mm

Elsődleges csomagolás súlya

2,08 kg

Származási ország

Mexikó

Kompatibilis termékek
(HP A3-as és A4-es Enterprise
osztályú MFP-k és lapolvasók
FutureSmart 4.5 vagy későbbi
verzióval)

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M527 sorozat

HP Color LaserJet Managed MFP E876XX sorozat

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M577 sorozat

HP Color PageWide Enterprise MFP 586 sorozat

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M63X sorozat

HP Color PageWide Enterprise MFP 78X sorozat

HP LaserJet Managed MFP E625XX sorozat
HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M68X sorozat
HP Color LaserJet Managed MFP E675XX sorozat
HP LaserJet Enterprise/
Managed Flow MFP M830 sorozat

HP Color PageWide Managed MFP E58650 sorozat
HP Color PageWide Managed MFP E776XX sorozat
HP Color PageWide Managed MFP E776
alapnyomtató-sorozat
HP Color PageWide Managed Flow MFP E776z
alapnyomtató-sorozat
HP Color PageWide Managed MFP E776XX
licencsorozat

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M775 sorozat
HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M725 sorozat
HP Color LaserJet Enterprise/
Managed Flow MFP M880 sorozat

HP Color Officejet Enterprise/Managed MFP X585
sorozat
HP Digital Sender Flow 8500 sorozat

HP LaserJet Managed MFP E725XX sorozat

HP ScanJet Enterprise Flow N9120 sorozat

HP LaserJet Managed MFP E825XX sorozat
HP Color LaserJet Managed MFP E778XX sorozat
MEGJEGYZÉS: A Braille billentyűsapkák a Flow MFP billentyűzeten vagy harmadik fél által gyártott
billentyűzeten is használhatók. A taktilis öntapadós rátétek szükség szerint használhatók az eszköz
különböző részein.

Braille és taktilis öntapadós
rátétek
HP kisegítő fogantyú

A HP kisegítő fogantyú súlya

MEGJEGYZÉS: A HP kisegítő fogantyú segítségével a síkágyas lapolvasó és az automatikus lapadagoló
fedele válik egyszerűbben kezelhetővé. Extra fejrésze karcolásmentességet, a csuklópántja pedig
stabilitást és könnyű tárolhatóságot biztosít.
,202kg.

A HP kisegítő fogantyú méretei

613 mm x 91 mm x 25 mm.

A BigKeys LX billentyűzet
A billentyűzet hossza

177,8 mm x 482,6 mm

A billentyűk mérete

25 mm-es négyzetek

USB csatlakozó

Tartozék

Kábelhossz

17,78 cm., nem tekercselt

ENERGY STAR® minősítés

Megfelel az EN 301 549 szabványnak		

TAA-kompatibilis
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