
HP investeert in toegankelijke technologie in het kader van onze missie om 
een samenleving te creëren waarin iedereen in staat is gebruik te maken van 
technologie. De HP toegankelijkheidskit is bedoeld om belemmering bij het 
gebruik van enterprise-MFP's en -scanners weg te nemen en deze apparaten 
voor iedereen overal bruikbaar te maken. De drie-in-een oplossing bestaat uit 
zelfklevende braillestickers en tactiele symbolen, een toegangshendel en het 
BigKeys LX-toetsenbord om gebruikers gemakkelijk te laten werken en hun 
mogelijkheden te vergroten.

De HP toegankelijkheidskit bestaat uit:

Brailleoverlay en tactiele symboolstickers

De brailleoverlay en tactiele symboolstickers helpen gebruikers met een visuele beperking 
hun weg te vinden op de printer en naar de invoer/uitvoerlade, het bedieningspaneel en 
het toetsenbord. De stickers zijn grote toetslabels in Unified English Braille waarmee zowel 
medewerkers zonder visuele beperking als braillelezers het toetsenbord kunnen bedienen. De 
kit bevat ook extra labels die op belangrijke plekken op de MFP kunnen worden aangebracht als 
navigatiehulp.

• Gebruikers kunnen de duurzame braillestickers op goedgekeurde toetsenborden aanbrengen, 
zoals het BigKeys LX-toetsenbord of een HP Flow MFP-toetsenbord.

• Extra labels helpen braillegebruikers om snel vaak-gebruikte functies op HP apparaten te 
vinden.

• De labels zijn extra groot uitgevoerd, zodat alle teamleden de printers kunnen bedienen en 
efficiënt kunnen werken.

HP toegangshendel

De HP toegangshendel is gemaakt om rolstoelgebruikers te helpen de klep van de automatische 
documentinvoer te openen en te sluiten, documenten op de scannerglasplaat te leggen en de 
geleiders van de documentinvoer in te stellen.

• De HP toegangshendel heeft een polsband die niet alleen extra stabiliteit biedt bij het gebruik, 
maar ook fungeert als ophangoog als de hendel niet gebruikt wordt.

• Het ergonomische ontwerp verhoogt de productiviteit en het comfort van zittende gebruikers.
• Het uiteinde is niet scherp of puntig en beperkt de kans dat het apparaat krassen oploopt.

BigKeys LX-toetsenbord
Het BigKeys LX-toetsenbord heeft extra grote toetsen van 25 x 25 mm voor teamleden die 
problemen hebben met fijne motoriek of een visuele beperking hebben. Gebruikers beschikken 
over een goed afleesbaar, toegankelijk toetsenbord dat via USB kan worden aangesloten op HP 
multifunctionele printers en scanners.

• Grote toetsen in verschillende kleuren en de vertrouwde QWERTY-indeling zijn handig voor 
werknemers met een visuele beperking.

• Dit toegankelijke toetsenbord heeft betrouwbare kliktoetsen die door de leverancier getest zijn 
voor meer dan 10 miljoen aanslagen.

• Het BigKeys LX-toetsenbord staat via HP firmware op de witte lijst, zodat gebruikers het veilig 
kunnen gebruiken.

HP toegankelijkheidskit 
Mensen toegang geven tot de kracht van technologie
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Specificaties van HP toegankelijkheidskit
Modelnaam HP toegankelijkheidskit

Bestelnummer 2TD64A

Afmetingen verpakking 683 x 230 x 95 mm

Gewicht verpakking 2,08 kg

Land van herkomst Mexico

Compatibele producten
(HP A3 en A4 Enterprise-klasse MFP's 
en scanners met FutureSmart 4.5 
of later)

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M527-serie

HP Color LaserJet Enterprise/ 
Managed MFP M577-serie

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M63X-serie

HP LaserJet Managed MFP E625XX-serie

HP Color LaserJet Enterprise/ 
Managed MFP M68X-serie

HP Color LaserJet Managed MFP E675XX-serie

HP LaserJet Enterprise/ 
Managed Flow MFP M830-serie

HP Color LaserJet Enterprise/ 
Managed MFP M775-serie

HP LaserJet Enterprise/Managed MFP M725-serie

HP Color LaserJet Enterprise/ 
Managed Flow MFP M880-serie

HP LaserJet Managed MFP E725XX-serie

HP LaserJet Managed MFP E825XX-serie

HP Color LaserJet Managed MFP E778XX-serie

HP Color LaserJet Managed MFP E876XX-serie

HP Color PageWide Enterprise MFP 586-serie

HP Color PageWide Managed MFP E58650-serie

HP Color PageWide Enterprise MFP 78X-serie

HP Color PageWide Managed MFP E776XX-serie

HP Color PageWide Managed MFP E776 
basisprinterserie

HP Color PageWide Managed Flow MFP E776z 
basisprinterserie

HP Color PageWide Managed MFP E776XX 
licentieserie

HP Color OfficeJet Enterprise/Managed MFP X585-
serie

HP Digital Sender Flow 8500-serie

HP ScanJet Enterprise Flow N9120-serie

Brailleoverlay en tactiele 
symboolstickers

LET OP: De braillestickers voor toetsen kunnen worden gebruikt op een Flow MFP toetsenbord of een 
toetsenbord van een andere fabrikant. Tactiele symboolstickers kunnen naar behoefte op verschillende 
plaatsen op het apparaat worden gebruikt.

HP toegangshendel LET OP: De HP toegangshendel kan worden gebruikt om mensen te helpen de flatbedscanner en de 
klep van de automatische documentinvoer te laten bedienen. Hij veroorzaakt geen krassen en heeft een 
handgreep met goede grip en een polsband voor stabiliteit en om hem op te hangen.

Gewicht van HP toegangshendel 0,202 kg.

Afmetingen van HP 
toegangshendel

613 x 91 x 25 mm.

BigKeys LX-toetsenbord

Lengte toetsenbord 177,8 mm x 482,6 mm

Formaat van toetsen 25 x 25 mm

USB-connector Inbegrepen

Kabellengte 17,78 cm, niet-gekruld
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