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HP tilgjengelighetssett
Knytter folk sammen gjennom teknologi

HP investerer i tilgjengelig teknologi som del av vår misjon om å skape et
inkluderende miljø fokusert på å knytte folk til teknologien de bruker. HP
tilgjengelighetssett er designet for å fjerne hindringer mellom brukere og
deres Enterprise MFP-er og skannere for en mer tilgjengelig opplevelse for alle,
overalt. Tre i en-løsningen inkludert tilpassede Braille- og taktile klebemidler,
et tilgangshåndtak og Big Keys LX-tastaturet slik at brukere enkelt kan jobbe til
sitt fulle potensial.

HP tilgjengelighetssett inkluderer:
Braille-overlegg og taktile klebemidler
Braille-overlegget og taktile klebemidler lar synshemmede brukere orientere seg selv bedre ved
skriveren og navigere til inn-/utskuffer, kontrollpanel og tastatur. Etikettene er forstørrede Unified
English Braille-tastehetteetikettene slik at både Braille-lesende medarbeidere og medarbeidere
med syn kan bruke tastaturet. Settet inkluderer også ekstra etiketter som kan plasseres på viktige
steder på MFP-en for videre navigasjonsstøtte.
• Brukere kan posisjonere slitesterke Braille-tastehetter på godkjente tastatur som BigKeys LX
eller ethvert HP Flow MFP-tastatur.
• Flere etiketter gjør det enkelt for Braille-brukere å finne ofte brukte funksjoner på HP-enheter.
• Etikettene er forstørret, slik at alle medarbeidere kan bruke skriverne og effektivt fullføre
oppgaver.
HP tilgangshåndtak
HP tilgangshåndtak er designet for å hjelpe personer som bruker en rullestol ved å heve og senke
automatisk dokumentmaterlokk, manøvrering av dokumenter på skannerglasset og justering av
automatisk dokumentmateskinne.
• HP tilgangshåndtak har en håndleddsstropp som maksimerer stabiliteten mens det er i bruk,
og som gjør det enkelt å henge håndtaket fra seg.
• Den ergonomiske designen fremmer produktivitet og komfort for medarbeidere i sittende
posisjon.
• Et polstret hode bidrar til å beskytte håndtaket ved å minimere sannsynligheten for å skrape
enheten.
BigKeys LX-tastatur
BigKeys LX-tastaturet har store 25 mm x 25 mm taster for medarbeidere med
finmotorbegrensninger og synshemminger. Medarbeidere kan nyte godt av et tilgjengelig tastatur
som er lett å se og som kobles til HP flerfunksjonsskrivere og -skannere via USB.
• Store taster i flere farger og kjent QWERTY-layout er til nytte for medarbeidere med
synshemminger.
• Dette tilgjengelige tastaturet har pålitelige tastebrytere i klikkestil som er leverandørtestet for
opptil 10+ millioner tastetrykk.
• Brukere kan slappe av og vite at BigKeys LX-tastaturet har blitt hvitelistet via HP-fastvare slik
at de sikkert kan bruke det.
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Spesifikasjoner for HP tilgjengelighetssett
Modellnavn

HP tilgjengelighetssett

Produktnummer

2TD64A

Dimensjoner primærpakke

683 mm x 230 mm x 95 mm

Vekt primærpakke

2,08 kg

Opprinnelsesland

Mexico

Kompatible produkter
HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M527-serien
(HP A3 - og A4 MFP-er og skannere i HP Color LaserJet Enterprise/
Enterprise-klasse med FutureSmart Managed MFP M577-serien
4.5 eller nyere)
HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M63X-serien
HP LaserJet Managed MFP E625XX-serien

HP Color LaserJet Managed MFP E675XX-serien
HP LaserJet Enterprise/
Managed Flow MFP M830-serien

HP Color PageWide Managed MFP E58650-serien
HP Color PageWide Enterprise MFP 78X-serien
HP Color PageWide Managed MFP E776 Baseskriverserien
HP Color PageWide Managed Flow MFP E776z Baseskriverserien
HP Color PageWide Managed MFP E776XX Licenseserien

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M775-serien
HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M725-serien

HP LaserJet Managed MFP E725XX-serien

HP Color PageWide Enterprise MFP 586-serien

HP Color PageWide Managed MFP E776XX-serien

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M68X-serien

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed Flow MFP M880-serien

HP Color LaserJet Managed MFP E876XX-serien

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
Braille og taktile klebemidler
HP tilgangshåndtak

HP Color LaserJet Managed MFP E778XX-serien
MERK: Braille tastehetteetiketter kan brukes på et Flow MFP-tastatur eller tredjeparts tastatur. Taktile
klebemidler kan brukes som nødvendig på ulike steder på enheten.

Vekt HP tilgangshåndtak

MERK: HP tilgangshåndtaket kan brukes til å hjelpe en person med å få tilgang til plankanneren og det
automatiske dokumentmaterlokket. Den skraper ikke med et ekstra gripehåndtak og en håndleddsstropp
for stabilitet og lagring.
.202 kg.

Dimensjoner HP tilgangshåndtak

613 mm x 91 mm x 25 mm.

BigKeys LX-tastaturet
Tastaturlengde

177,8 mm x 482,6 mm

Størrelse på taster

25 mm kvadrater

USB-tilkobling

Inkludert

Kabellengde

17,78 cm., ikke-kveilet

ENERGY STAR®-kvalifisert

Standard EN 301 549 samsvarende		

TAA-kompatibel
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