Fişă de date

Kit de accesibilitate HP
Conectăm oamenii la puterea tehnologiei

Compania HP investeşte în tehnologii accesibile, ca parte a misiunii sale de a
crea un mediu inclusiv, axat pe conectarea oamenilor la tehnologia pe care
aceştia o utilizează. Kitul de accesibilitate HP este conceput pentru a elimina
barierele dintre utilizatori şi imprimantele şi scanerele multifuncţionale din
întreprinderi, pentru o experienţă mai accesibilă oricui, în orice loc. Soluţia
trei-în-unu include etichete Braille şi etichete adezive tactile personalizate, un
mâner de acces şi tastatura BigKeys LX, astfel încât utilizatorii să poată lucra cu
uşurinţă şi la întregul lor potenţial.

Kitul de accesibilitate HP include:
Configuraţie de alfabet Braille şi elemente adezive tactile
Configuraţia de alfabet Braille şi etichetele adezive tactile permit utilizatorilor cu probleme de
vedere să se orienteze mai bine la imprimantă şi să opereze tăvile de intrare/ieşire, panoul de
control şi tastatura. Etichetele sunt etichete de taste mărite, cu cod Braille unificat englezesc,
astfel încât atât angajaţii cu probleme de vedere, cât şi cei care citesc în Braille să poată
interacţiona cu tastatura. De asemenea, kitul include etichete suplimentare, care pot fi plasate în
locuri importante de pe echipamentul MFP, pentru a oferi suport suplimentar pentru operare.
• Utilizatorii pot poziţiona etichetele durabile de taste Braille pe tastaturi aprobate, precum
BigKeys LX sau pe orice tastatură de echipament HP Flow MFP.
• Etichetele suplimentare permit utilizatorilor codului Braille să identifice cu încredere
caracteristicile utilizate în mod obişnuit pe dispozitivele HP.
• Etichetele sunt mărite, astfel încât toţi angajaţii să poată opera imprimantele şi să finalizeze
eficient activităţile.
Mâner de acces HP
Mânerul de acces HP este conceput pentru a ajuta persoanele care utilizează cărucioare cu
rotile să ridice şi să coboare capacul alimentatorului automat de documente, să manevreze
documentele de pe geamul scanerului şi să regleze ghidajele alimentatorului automat de
documente.
• Mânerul de acces HP are o curea pentru încheietura mâinii, cu scop dublu, care maximizează
stabilitatea în timpul utilizării şi serveşte la păstrarea mânerului într-un loc ferit, atunci când nu
este utilizat.
• Designul ergonomic promovează productivitatea şi confortul angajaţilor în poziţia şezând.
• Mânerul are un vârf care nu zgârie, minimizând astfel probabilitatea de deteriorare a
dispozitivului.
Tastatură BigKeys LX
Tastatura LX BigKeys are taste mari, de 25 mm x 25 mm, pentru angajaţii cu limitări în abilităţile
motorii fine şi cu deficienţe de vedere. Angajaţii se pot bucura de o tastatură accesibilă, uşor de
văzut, care se conectează prin USB la imprimantele şi scanerele multifuncţionale HP.
• Tastele mari, multicolore şi aspectul familiar QWERTY sunt benefice pentru angajaţii cu
deficienţe de vedere.
• Această tastatură accesibilă are comutatoare de taste fiabile, stil clic, care au fost testate de
furnizori până la peste 10 milioane de apăsări de taste.
• Utilizatorii pot să stea liniştiţi, ştiind că tastatura BigKeys LX a fost autorizată prin intermediul
firmware-ului HP, astfel încât aceştia să o poată utiliza în siguranţă.
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Specificaţiile kitului de accesibilitate HP
Nume model

Kit de accesibilitate HP

Cod produs

2TD64A

Dimensiuni pachet principal

683 mm x 230 mm x 95 mm

Greutate pachet principal

2,08 kg

Ţara de origine

Mexic

Produse compatibile
(Echipamente MFP şi scanere HP
A3 şi A4 din clasa Enterprise cu
FutureSmart 4.5 sau superior)

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M527 Series

HP Color LaserJet Managed MFP E876XX Series

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M577 Series

HP Color PageWide Enterprise MFP 586 Series

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M63X Series

HP Color PageWide Enterprise MFP 78X Series

HP LaserJet Managed MFP E625XX Series

HP Color PageWide Managed MFP E776XX Series

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M68X Series
HP Color LaserJet Managed MFP E675XX Series
HP LaserJet Enterprise/
Managed Flow MFP M830 Series

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M725 Series

HP LaserJet Managed MFP E725XX Series

Seria de imprimante de bază HP Color PageWide
Managed MFP E776
Seria de imprimante de bază HP Color PageWide
Managed Flow MFP E776z
HP Color PageWide Managed MFP E776XX License
Series

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M775 Series
HP Color LaserJet Enterprise/
Managed Flow MFP M880 Series

HP Color PageWide Managed MFP E58650 Series

HP Color Officejet Enterprise/Managed MFP X585
Series
HP Digital Sender Flow 8500 Series
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 Series

HP LaserJet Managed MFP E825XX Series
HP Color LaserJet Managed MFP E778XX Series
Etichete Braille şi etichete adezive NOTĂ: Etichetele de taste Braille pot fi utilizate pe tastatura unui echipament Flow MFP sau pe tastaturi de
tactile
la terţi. Etichetele adezive tactile pot fi utilizate la nevoie, în diferite locuri de pe dispozitiv.
Mâner de acces HP

Greutatea mânerului de acces HP

NOTĂ: Mânerul de acces HP poate fi utilizat de o persoană pentru a obţine acces la scanerul cu geam plat şi
la capacul alimentatorului automat de documente. Acesta nu zgârie, asigură o priză foarte bună când este
ţinut în mână şi are o curea pentru încheietura mâinii, care îi oferă stabilitate şi posibilitatea de a fi agăţat în
locul de păstrare.
0,202 kg.

Dimensiunile mânerului de acces
HP
Tastatura BigKeys LX

613 mm x 91 mm x 25 mm.

Lungimea tastaturii

177,8 mm x 482,6 mm

Dimensiunea tastelor

25 mm pătraţi

Conector USB

Inclus

Lungimea cablului

17,78 cm, neînfăşurat

Certificat ENERGY STAR®

Conform cu standardul EN 301 549		

Conform cu TAA

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP
sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie
suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. ENERGY STAR este o marcă înregistrată ce
aparţine Agenţiei de protecţie a mediului din S.U.A.
4AA7-1584ROE, martie 2018

		

