
HP SD Pro 44-tumsskanner

Få fart på produktionen med exakt färgskanning: skarpa linjer och fina detaljer levereras i hög
hastighet.

1 Monokrom skanning: A1-bild med svart text och grafik med 200 dpi; färgskanning: A1-fullfärgsbild med 200 dpi, 24-bitars
RGB
2 HP SmartStream är en professionell programvarulösning med stöd för skrivarserien HP PageWide XL och HP DesignJet
produktionsskrivare.
3 Skannern kan placeras ovanpå följande HP DesignJet-modeller: HP DesignJet
500/510/T520/T610/T620/T790/T1100/T1200/T1500/T7100/Z6100skrivarserien; HP DesignJet T795/T1300-skrivare; HP
DesignJet Z2100/Z3100/Z3200 Photo Printer-serien; HP DesignJet Z5200 Photo Printer; HP DesignJet Z5400
PostScript-skrivare; HP DesignJet Z6200/Z6800 fotoproduktionsskrivare; HP DesignJet T7200/Z6600 Production Printers.
4 Utgångsdestinationer vid kopiering – sommappar och arksamlare – är tillgängliga för HP PageWide XL 8000-skrivare, HP
PageWide XL 5000-skrivarserien, HP DesignJet T7200 Production-skrivare, HP DesignJet T7100-skrivarserien, HP DesignJet
T3500 Production MFP, HP DesignJet T2500-multifunktionsskrivarserien, HP DesignJet T1500-skrivarserien och HP DesignJet
T920-skrivarserien.

SKYNDA – få fart på produktionen och driv på
resultaten
● Få mer gjort med otrolig hastighet – skanna 152,4 mm (6 tum)/sekund i färg,

330,2 mm (13 tum)/sekund i svartvitt.1

● Upplev ett oavbrutet arbetsflöde med en avancerad styrenhet för pekskärm
sommöjliggör ultrasnabb processorkraft.

● Spara tid när du kör och hanterar din skanner, med ett intuitivt
användargränssnitt som kräver mindre klick till sista skanning.

● Bli mer produktiv med alternativ för förbättrad bildkomprimering,
obegränsade förinställningar, flersidiga PDF-filer och sortering.

UTÖKA – gör mermed avancerad skanningsteknik
● Återge AEC/CAD-ritningar, blåkopior och kartor med skarpa linjer/fina detaljer

med hjälp av CIS-skanningsteknik.

● Eliminera oönskade skuggor och bakgrunder med det nya dubbla
belysningssystemet i CIS-tekniken.

● Producera resultat av hög kvalitet med 1200 dpi optisk upplösning för upp till
1118 mm (44 tum) breda original.

● Du kan enkelt dela med dig och samarbeta – skanna till HP
SmartStream-programvaran, 2 e-post, USB, nätverksmappar och hårddiskar.

OPTIMERA – integrera och säkra ditt arbetsflöde
● Njut av smidig integrering med HP PageWide XL och HP DesignJet-skrivare;

förlita dig på en enda supportlösning.

● Undvik omtryck – stor pekskärm för att förhandsgranska, förbättra bilder;
redigera efter skanning med HP SmartStream-programvaran2.

● Skydda dina data med avancerade säkerhetsfunktioner – ställ in ett lösenord
för att skanna till USB och komma åt avancerade inställningar.

● Skapa ett multifunktionssystem 3 – spara utrymmemed det justerbara
stativet och kontrollera enkelt utskriftsdestinationer4.



HP SD Pro 44-tumsskanner
Teknisk information
Media
Hantering Rak skanningspappersbana för ark- och papporiginal. Uppåtvänt, ingång fram, utgång bak, spola

tillbaka till framsidan och använd dokumentreturguiden för retur fram.

Typ Papper utan strävhet, sepia, blåkopior, plast, plastlaminat, skumplastskivor, pappskivor,
tidningspapper (inte plywood, stenplattor, metallplattor eller sträva, smutsiga och grova ytor,
ytor med vassa kanter eller metallklämmor eller brända ytor eller OH-film)

Stöd för applikationer Linjeritningar; Renderingar; Presentationer; Kartor; Ortofoton

Minne
RAM 4 GB

Hårddisk Standard, 500 GB

Anslutning
Gränssnitt (standard) Dubbel Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 3.0-certifierad

Drivrutiner som medföljer Windows-drivrutiner för kompatibla HP Designjet-skrivare

Miljökrav
Drifttemperatur 5 till 40 ºC

Förvaringstemperatur -25 till 55 ºC

Luftfuktighet vid drift 20 till 80 % relativ luftfuktighet

Luftfuktighet vid förvaring 0 till 95 % RH

Akustisk
Ljudtryck 62 dB(A)

Ljudstyrka 6,4 B(A)

Yttermått (b x d x h)
Skrivare 1470 x 930 x 1660 mm

Med emballage 1500 x 680 x 710 mm

Vikt
Skrivare 60 kg

Med emballage 85 kg

Strömförbrukning
Maximal 47 W (skanning); 32 W (startklar); 1,8 W (viloläge)

Strömförsörjning Inspänning (autoreglerande): 100 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz, 5 A max

Kopiatorspecifikationer
Kopieringsinställningar Skriv ut-läge, utskriftsstorlek, papperstyp, kopior, sidordning, sortera, skrivares

utgångsdestination (mapp, arksamlare, fack), val av vikningstyp, panel, placering sida vid sida,
kapsling, omtryck

Maximalt antal kopior Obegränsat

Skanna
Skanningstyp CIS-skanningsteknik

Skanningshastighet Upp till 15 cm/sek (färg, 200 dpi); Upp till 33 cm/sek (gråskala, 200 dpi)

Skanningsupplösning 1 200 dpi

Maximal skanningsstorlek 1118 mm x 20,1 m; 914 mm x 26 m; 610 mm x 37,9 m; 305 mm x 75,76 m (med hjälp av
färgoriginal vid 200 dpi och TIFF-filformat)

Materialtjocklek 2 mm

Filformat för skanning PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, PDF-generering med många sidor

Metod för inläsning vid skanning Fil, e-post, USB, hårddisk, nätverksmapp, FTP, utskrift

Medföljer
G6H50B HP SD Pro Skanner; Stativ; Pekskärm (panel-PC); Snabbreferensguide; Mediaguider;

Installationsanvisningar; Programvara för kopiering/skanning; Dokumentationsprogramvara;
Ethernet-kablar (x2); Nätsladdar

Certifiering
Säkerhet USA och Kanada (UL-certifierad); EU (överensstämmer med LVD och EN 60950-1); Ryssland

(EAC); Singapore (PSB); Kina (CCC); Argentina (IRAM); Mexiko (NYCE); Korea (KC)

Elektromagnetisk Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktiv), USA (FCC), Kanada (ICES),
Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI), Korea (MSIP), Ryssland (EAC)

Miljö ENERGY STAR®; WEEE; RoHS i EU; RoHS i Kina; RoHS i Korea; RoHS i Indien; REACH; EPEAT
Bronze

ENERGY STAR Ja

Garanti
Ett års begränsad hårdvarugaranti

Beställningsinformati
on
Produkt
G6H50B HP SD Pro 44-tumsskanner

Service och Support
U5AC5E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för skannern Designjet SD Pro
U7VB6E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för skannern DesignJet SD Pro
U5AC6E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för skannern DesignJet SD Pro
U5AC7PE HP 1 års hårdvarusupport nästa dag efter garantin med behållna defekta medier för skannern DesignJet SD Pro
U5AC8PE HP 2 års hårdvarusupport nästa dag efter garantin med behållna defekta medier för skannern DesignJet SD Pro

Supporttjänsterna för HP Designjet erbjuder lösningar för verksamhetskritiska miljöer: installation, utökad
support och underhåll samt olika mervärdestjänster. Mer information finns på hp.com/go/designjet/support.

Mer information om HPs Care Pack hittar du på www.hp.com/go/cpc

Använd HP originalbläck och skrivhuvuden för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre
driftsavbrott. Om du vill veta mer, gå till hp.com/go/OriginalHPinks.

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till globalBMG.com/hp.

För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter
och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier sommedföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i
detta dokument. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor sommedföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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