
Datasheet

HP HD Pro 2 scanner

Produceer uitstekende resultaten van hoge kwaliteit met HP's zeer productieve
HD-kleurenscanner

Groei: breid uw capaciteit en mogelijkheden
uit

Versnel: werk sneller en haal eerder
resultaat

Optimaliseer: integreer en beveilig uw
workflow

Reproduceer alles, van technische documenten
tot afbeeldingen en zelfs beschadigde originelen,
met CCD-scantechnologie.

Creëer grootformaat scans/kopieën in kleur en
zwart-wit tot 1067 mm (42 inch) breed, ook op
dikke  media.

Produceer ongekend accurate, hoogwaardige
scans met 1200-dpi optische resolutie.

Gemakkelijk delen en samenwerken: scan naar
HP SmartStream software,  e-mail, USB,
netwerkmappen en HDD’s.

Doe meer dankzij zeer hoge snelheden: scan
33 cm (13 inch) per seconde in kleur of zwart-
wit.

Uw workflow wordt niet onderbroken dankzij een
geavanceerde touchscreencontroller die voor
ultrasnelle verwerking zorgt.

Bespaar tijd bij het gebruik en beheer van uw
scanner met de intuïtieve gebruikersinterface die
u laat scannen in minder stappen.

Werk productiever met betere
compressiemogelijkheden, een onbeperkt aantal
presets, meerbladige PDF-bestanden en
sorteren.

Profiteer van een naadloze integratie met HP
PageWide XL en HP DesignJet printers; gebruik
één supportoplossing.

Voorkom dat u opnieuw moet printen: groot
touchscreen om afbeeldingen te bekijken en
verbeteren; scans nabewerken met HP
SmartStream software.

Bescherm uw data met geavanceerde
beveiliging: stel een wachtwoord in voor scannen
naar USB en toegang tot geavanceerde
instellingen.

Bouw een multifunctioneel systeem:  bespaar
ruimte met het verstelbare onderstel en kies
eenvoudig uitvoerbestemmingen.

Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/designjethdproscanner

 Dikte tot 15 mm (0,6 inch).
 HP SmartStream is een professionele softwareoplossing voor HP PageWide XL printers en HP DesignJet productieprinters.
 Monochroom scannen: A1/D afbeelding met zwarte tekst op 200 dpi; scannen in kleur: A1/D kleurenafbeelding met volledige inktdekking op 200 dpi, 24-bits RGB.
 De scanner kan boven de volgende HP DesignJet printerseries worden geplaatst: T730/T790/T795/T830/T1300/T1500/T1700/T2300/T5400/T7100/T7200/Z2100/Z3200/Z5200/Z5600/Z6200/Z6/Z9+.
 Bij het kopiëren zijn uitvoerbestemmingen (zoals mappen en stapelaars) beschikbaar voor HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/5000/5100/6000/8000 printers, HP DesignJet

5100/T1300/T1500/T1530/T1600/T1700/T2300/T2500/T2530/T2600/T3500/T7100/T7200/T730/T790/T795/T830/T920/T930/Z2100/Z3200/Z5200/Z5400/Z5600/Z6/Z9+/Z6200/Z6610/Z6810 printers en
HP DesignJet XL 3600 printers.
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Datasheet | HP HD Pro 2 scanner

Technische specificaties
Scannen en kopiëren

Scansnelheid Kleur: tot 33 cm/sec
Grijstinten: tot 33 cm/sec

Resolutie 1200 dpi

Technologie CCD-scantechnologie en ledgebaseerd verlichtingssysteem

Nauwkeurigheid 0,1% ±1 pixel

Scannen (kleur/mono) 48-bits/16-bits

Scanformaat PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, CALS (zwart-wit), PDF's met meerdere pagina's genereren

Scanbestemmingen Bestand, e-mail, USB, schijf, netwerkmap, FTP, print

Instellingen Type origineel, voorbeeld van afbeelding bijsnijden en uitlijnen, helderheid, verzadiging en RGB-knoppen,
witpunt en zwartpunt aanpassen, scherper maken/vervagen, gespiegeld kopiëren, vergroten/verkleinen,
paneling, naast elkaar plaatsen (tiling), nesting, accounting, batch, pdf's met meerdere pagina's genereren,
omkeren, kopieën sorteren en opnieuw printen

Maximum scanbreedte 1067 mm

Applicaties Digitale kunst; Grafische ontwerpen; Lijntekeningen; Kaarten; Orthofoto's; Foto's; Renderings; Presentaties

Media

Verwerking Vlak scanpad voor losse vellen en originelen op karton, instelbare papierdruk voor zeer dunne media. Bedrukte
zijde onder, invoer aan voorzijde, uitvoer achter, opwikkelen naar voorzijde, gebruik de documentretourgeleider
voor terugkeer naar voorzijde. Automatische aanpassing van de hoogte van de scannerbrug voor dikke
originelen tot 15 mm (0,6 inch).

Typen Niet-schurend papier, vellum, Mylar, sepia, blauwdrukken, plastic film, plastic laminaat, foamboard, karton,
krantenpapier, calqueerpapier. Documenten in verschillende condities: oude, kwetsbare, gevouwen,
gekreukelde, beschadigde originelen (geen multiplex, steen, metalen platen of schurende, vuile, ruwe of
verbrande oppervlakken, oppervlakken met scherpe randen of metalen klemmen of transparanten)

Maximumbreedte van
media

1118 mm

Maximum mediadikte 15 mm

Panel PC

Gebruikersinterface 396 mm (15,6 inch) groot touchscreen om afbeeldingen te bekijken en te verbeteren

Embedded operating
system

Windows 10

Processor Intel Core i7

Geheugen 4 GB

Harde schijf 500 GB

Interfacemogelijkheden

Interfaces Twee Gigabit Ethernet-poorten (1000Base-T), SuperSpeed USB 3.0

Drivers Windows drivers voor compatibele HP PageWide XL en HP DesignJet printers

Afmetingen (b x d x h)

Scanner 1530 x 930 x 1660 mm

Verzending 1910 x 680 x 800 mm

Gewicht

Scanner 71 kg

Verzending 118 kg

Inhoud van de doos HP HD Pro 2 42-inch scanner, onderstel, touchscreen (pc-scherm), handige naslaggids, mediagidsen,
setupposter, kopieer/scansoftware, documentatiesoftware, ethernetkabel, USB-kabel, netsnoeren

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 5 tot 35 ºC

Vochtigheidsgraad bij
gebruik

20 tot 80% rel

Opslagtemperatuur -25 tot 55 ºC

Geluid

Geluidsdruk 48 dB(A) (in bedrijf), <22 dB(A) (stand-by), <22 dB(A) (slaapstand)

Geluidskracht 6,4 B(A) (in bedrijf), <3,9 B(A) (stand-by), <3,9 B(A) (slaapstand)

Voeding

Gebruik 130 watt (scannen), 39 watt (stand-by), <1 watt (slaapstand)

Vereisten Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz, max 5 A

Certificering

Veiligheid EU: compatibel met LVD en EN 60950-1; Rusland: EAC

Elektromagnetisch Compatibiliteit voor klasse A ITE-producten: EU (EMC-richtlijn), Rusland (EAC)

Milieu ENERGY STAR, WEEE, RoHS, REACH, EPEAT

Garantie Eén jaar hardwaregarantie

Bestelinformatie
Product

5EK00A HP HD Pro 2 42-inch scanner

Accessoires

P7V13A HP Pro Scanner uitvoerlade

Service en support

U4PS5E HP 3 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte
media
U4PS6E HP 5 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte
media
U4PS7PE HP 1 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag met
behoud van defecte media
U4PS8PE HP 2 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag met
behoud van defecte media
U1XV4E HP preventieve onderhoudsservice

HP Support Services bit services aan voor installatie, onderhoud en uitgebreide
ondersteuning (waaronder voor 2, 3, 4 en 5 jaar). Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/cpc

Ondersteunde printers

HP DesignJet 5100 printer
HP DesignJet T1300 PostScript® printer
HP DesignJet T1500 printerserie
HP DesignJet T1530 printerserie
HP DesignJet T1700 printerserie
HP DesignJet T2300 multifunctionele printerserie
HP DesignJet T2500 multifunctionele printerserie
HP DesignJet T2530 multifunctionele printerserie
HP DesignJet T2600/T1600 printerserie
HP DesignJet T3500 multifunctionele productieprinter
HP DesignJet T7100 printerserie
HP DesignJet T7200 productieprinter
HP DesignJet T730 printer
HP DesignJet T790 printerserie
HP DesignJet T795 printer
HP DesignJet T830 multifunctionele printer
HP DesignJet T920 printerserie
HP DesignJet T930 printerserie
HP DesignJet XL 3600 multifunctionele printer
HP DesignJet Z2100 fotoprinterserie
HP DesignJet Z3200 fotoprinterserie
HP DesignJet Z5200 fotoprinter
HP DesignJet Z5400 PostScript® printer
HP DesignJet Z5600 PostScript® printer
HP DesignJet Z6/Z9 + PostScript® printerserie
HP DesignJet Z6200 fotoproductieprinter
HP DesignJet Z6610 productieprinter
HP DesignJet Z6810 productieprinterserie
HP PageWide XL 3900, 4000, 4100, 4500, 5000, 5100, 6000, 8000 printers

Eco-voordelen

ENERGY STAR®-gekwalificeerd en EPEAT-geregistreerd.

Recycle uw grootformaat printerhardware en printersupplies. Kijk voor informatie op
onze website: http://www.hp.com/ecosolutions

 EPEAT-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie
http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land.

 Scannen in kleur: A1/D kleurenafbeelding met volledige inktdekking op 200 dpi, 24-
bits RGB. Monochroom scannen: A1/D afbeelding met zwarte tekst op 200 dpi.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.
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