Datablad

HP hjälpmedelspaket
Ansluter människor till teknikens kraft

HP investerar i tillgänglig teknik som en del av vårt mål att skapa en
inkluderande miljö som fokuserar på att ge människor tillgång till den teknik
de använder. HP hjälpmedelspaket är utformat för att avlägsna barriärer
mellan användare och deras företags-MFP:er och skannrar, för att skapa en
mer tillgänglig upplevelse för alla, överallt. I denna tre-i-ett-lösning ingår
anpassade punktskriftsetiketter och taktila etiketter, ett hjälpmedelshandtag
och tangentbordet BigKeys LX, så att användare kan arbeta med lätthet och till
sin fulla potential.

Följande ingår i HP hjälpmedelspaket
Punktskriftsöverlägg och taktila självhäftande etiketter
Punktskriftsöverlägg och taktila, självhäftande etiketter gör att användare med nedsatt syn
lättare kan orientera sig vid skrivaren och navigera till in- och utmatningsfacken, kontrollpanelen
och tangentbordet. Etiketterna är förstorade tangentetiketter i UEB (Unified English Braille)
så att både anställda som är seende och sådana som läser punktskrift kan interagera med
tangentbordet. I paketet ingår även extra etiketter som kan placeras på viktiga platser på
multifunktionsskrivaren för ytterligare stöd.
• Användare kan placera de hållbara punktskriftsetiketterna på godkända tangentbord som
BigKeys LX eller vilket HP Flow MFP-tangentbord som helst.
• Extra etiketter gör det möjligt för punktskriftsanvändare att utan problem hitta funktioner
som används ofta på HP-enheter.
• Etiketterna är förstorade, så att alla anställda kan använda skrivarna och utföra uppgifter
effektivt.
HP hjälpmedelshandtag
HP hjälpmedelshandtag är utformat för att hjälpa rullstolsburna personer genom att höja och
sänka locket till den automatiska dokumentmataren, manövrera dokument på skannerglaset, och
justera den automatiska dokumentmatarens pappersledare.
• HP hjälpmedelshandtag har en handledsrem med dubbla syften. Remmen maximerar
stabiliteten vid användning och förvarar den ur vägen när den inte används.
• Den ergonomiska designen främjar produktiviteten och komforten för anställda i sittande
läge.
• Ett huvud som inte repar hjälper till att skydda handtaget genom att minimera risken för att
enheten repas.
BigKeys LX-tangentbordet
Tangentbordet BigKeys LX har stora tangenter på 25 mm x 25 mm, för anställda med nedsatt
finmotorik och synnedsättningar. Anställda kan dra nytta av ett tillgängligt tangentbord som är
enkelt att se och som ansluter till HP multifunktionsskrivare och skannrar via USB.
• Stora, flerfärgade tangenter och välbekant QWERTY-layout främjar anställda med
synnedsättningar.
• Detta hjälpmedelstangentbord med tydliga klickljud har testats av leverantören med upp till
10 miljoner tangentnedtryckningar.
• Användare kan känna sig lugna. BigKeys LX-tangentbord har vitlistats via HP inbyggda
programvara, så att de kan använda det säkert.
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HP hjälpmedelspaket, specifikationer
Modellnamn

HP hjälpmedelspaket

Produktnummer

2TD64A

Dimensioner primärt paket

683 mm x 230 mm x 95 mm

Vikt primärt paket

2,08 kg

Ursprungsland

Mexiko

Kompatibla produkter
(HP A3 och A4 Enterpriseklass MFP:er och skannrar med
FutureSmart 4.5 eller större)

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP-M527-serien

HP Color LaserJet Managed MFP E876XX-serien

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M577-serien

HP Color PageWide Enterprise MFP 586-serien

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M63X-serien

HP Color PageWide Enterprise MFP 78X-serien

HP LaserJet Managed MFP E625XX-serien
HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M68X-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 Managed MFP E776XX-serien
HP Color PageWide Managed MFP E776
basskrivarserie
HP Color PageWide Managed Flow MFP E776z
basskrivarserie
HP Color PageWide Managed MFP E776XX
licensserie

HP Color LaserJet Enterprise/
Managed MFP M775-serien
HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M725-serien
HP Color LaserJet Enterprise/
Managed Flow MFP M880-serien

HP Color Officejet Enterprise/Managed MFP X585serien
HP Digital Sender Flow 8500-serien

HP LaserJet Managed MFP E725XX-serien

HP ScanJet Enterprise Flow N9120-serien

HP LaserJet Managed MFP E825XX-serien
HP Color LaserJet Managed MFP E778XX-serien
OBS: Tangentetiketter med punktskrift kan användas på ett Flow MFP-tangentbord eller ett
tredjepartstangentbord. Taktila självhäftande etiketter kan vid behov användas på olika platser på enheten.

Punktskrift och taktila
självhäftande etiketter
HP hjälpmedelshandtag

Vikt HP hjälpmedelshandtag

OBS: HP hjälpmedelshandtag kan användas för att hjälpa en person att komma åt flatbäddsskannern
och locket till den automatiska dokumentmataren. Det repar ej och har ett extra grepphandtag och en
handledsrem som ger stabilitet samt kan användas för förvaring.
0,202 kg.

Mått HP hjälpmedelshandtag

613 mm x 91 mm x 25 mm

BigKeys LX-tangentbordet
Tangentbordslängd

177,8 x 482,6 mm

Tangentstorlek

Kvadrater på 25 mm

Anslutning för USB

Medföljer

Längd på kabel

17,78 cm, ej ihoprullad

ENERGY STAR®-godkänd

Standard EN 301 549-kompatibel		

TAA-kompatibel
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