Especificações técnicas

Kit de acessibilidade HP
Conectando pessoas ao poder da tecnologia

A HP está investindo em uma tecnologia acessível como parte de nossa
missão para criar um ambiente inclusivo focado em conectar as pessoas com
a tecnologia que usam. O Kit de acessibilidade HP foi projetado para eliminar
as barreiras entre os usuários e seus scanners e multifuncionais empresariais
para uma experiência mais acessível para todos, em todos os lugares. A solução
três em um inclui adesivos personalizados táteis e em Braille, uma manopla
de acesso e o teclado BigKeys LX para que os usuários possam trabalhar com
facilidade e alcançar todo o seu potencial.

O Kit de acessibilidade HP inclui:
Capa Braille e adesivos táteis
A capa Braille e as etiquetas adesivas táteis permitem que os usuários com deficiência visual se orientem
melhor na impressora e utilizem o painel de controle, as bandejas de entrada/saída e o teclado. As etiquetas são
coberturas para teclas em Braille Inglês Unificado ampliadas, permitindo que funcionários com visão normal e
os que leem em Braille possam interagir com o teclado. O kit também inclui etiquetas adicionais que podem ser
colocadas em locais importantes na multifuncional para maior suporte à navegação.
• Os usuários podem posicionar as duráveis etiquetas em Braille para teclas sobre teclados aprovados, como
o BigKeys LX ou qualquer outro teclado para multifuncional HP Flow.
• As etiquetas adicionais permitem que os usuários de Braille localizem com confiança os recursos comumente usados em dispositivos HP.
• As etiquetas são ampliadas, assim todos os funcionários podem operar as impressoras e concluir tarefas
com eficiência.

Manopla de acesso HP
A Manopla de acesso HP foi projetada para auxiliar pessoas que usam cadeira de rodas a elevar e abaixar a
tampa do alimentador automático de documentos, manobrar documentos no vidro do scanner e ajustar as
guias do alimentador automático de documentos.
• A Manopla de acesso HP possui uma correia de pulso com dupla finalidade que maximiza a estabilidade
durante o uso e pode ser guardada quando não estiver sendo usada.
• O design ergonômico promove a produtividade e o conforto dos funcionários em posição sentada.
• Uma cabeça macia ajuda a proteger a manopla ao minimizar a probabilidade de riscar o dispositivo.

Teclado BigKeys LX
O teclado BigKeys LX possui grandes teclas de 2,54 x 2,54 cm (1" x 1") para funcionários com limitação motora
fina e deficiência visual. Os funcionários podem desfrutar de um teclado acessível fácil de ver que se conecta a
impressoras multifuncionais e scanners HP via USB.
• Grandes teclas multicoloridas e o familiar layout QWERTY beneficiam os funcionários com limitações visuais.
• Esse teclado acessível possui teclas fáceis de pressionar que foram testadas pelo fornecedor com mais de
10 milhões de pressionamentos.
• Os usuários podem ficar tranquilos sabendo que o teclado BigKeys LX foi colocado na lista de permissão via
firmware HP para que possam usá-lo com segurança.
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Especificações do Kit de acessibilidade HP
Nome do modelo

Kit de acessibilidade HP

Código do produto

2TD64A

Dim. da embalagem primária

68,3 x 23,01 x 9,5 cm (26,89” x 9,06” x 3,74”)

Peso da embalagem primária

2,08 kg (4,59 lb)

País de origem

México

Equipamentos compatíveis
(Multifuncionais e scanners HP
A3 e A4 de classe empresarial
com FutureSmart 4.5 ou
superior)

Multifuncional HP LaserJet Enterprise/Managed série M527

Multifuncional HP Color LaserJet Managed série E876XX

Multifunc. HP Color LaserJet Enterprise/Managed série M577

Multifuncional HP Color PageWide Enterprise série 586

Multifuncional HP LaserJet Enterprise/Managed série M63X

Multifuncional HP Color PageWide Managed série E58650

Multifuncional HP LaserJet Managed série E625XX

Multifuncional HP Color PageWide Enterprise série 78X

Multifunc. HP Color LaserJet Enterprise/Managed série M68X

Multifuncional HP Color PageWide Managed série E776XX

Multifuncional HP Color LaserJet Managed série E675XX

Impressora multifuncional básica HP Color PageWide Managed
série E776

Multifuncional HP LaserJet Enterprise/Managed Flow série M830
Multifunc. HP Color LaserJet Enterprise/Managed série M775
Multifuncional HP LaserJet Enterprise/Managed série M725
Multifuncional HP Color LaserJet Enterprise/Managed Flow
série M880
Multifuncional HP LaserJet Managed série E725XX
Multifuncional HP LaserJet Managed série E825XX
Multifuncional HP Color LaserJet Managed série E778XX

Impressora multifuncional básica HP Color PageWide Managed
Flow série E776z
Multifuncional HP Color PageWide Managed série E776XX
(Licença)
Multifuncional HP Color Officejet Enterprise/Managed série X585
HP Digital Sender Flow série 8500
HP ScanJet Enterprise Flow série N9120

Etiquetas adesivas táteis e em
Braille

NOTA: As etiquetas em Braille para teclas podem ser usadas em um teclado de multifuncional Flow ou teclado de terceiros. As
etiquetas adesivas táteis podem ser usadas conforme necessário em vários locais do dispositivo.

Manopla de acesso HP

NOTA: A Manopla de acesso HP pode ser usada para ajudar um indivíduo a obter acesso ao scanner de mesa e à tampa do
alimentador automático de documentos. Ela não risca e vem com um cabo com aderência reforçada e uma correia de pulso para
estabilidade e armazenamento.

Peso da Manopla de acesso HP

201 g (0,445 lb)

Dimensões da Manopla de
acesso HP

61,29 x 9,09 x 2,49 cm (24,13” x 3,58” x 0,98”)

O Teclado BigKeys LX
Comprimento do teclado

17,78 x 48,26 cm (7" x 19”)

Tamanho das teclas

Quadrados de 2,54 cm (1”)

Conector USB

Incluído

Comprimento do cabo

177,8 cm (70”), esticado

Qualificação ENERGY STAR®

Conformidade com a Seção 508 Compatível com TAA
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