Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet 7000

Αποκτήστε σάρωση δύο όψεων υψηλής παραγωγικότητας καθώς και τεχνολογίες
τροφοδότησης ακριβείας HP, που περιλαμβάνουν ανίχνευση διπλής τροφοδότησης με
υπέρηχους, χειρισμό μικτών στοιβών και έξυπνη λήψη. Ενσωμάτωση στα υπάρχοντα
συστήματα διαχείρισης εγγράφων ή χρήση ως ανεξάρτητη λύση.
Ο σαρωτής εγγράφων με τροφοδότηση φύλλων HP Scanjet 7000 έχει σχεδιαστεί για μικρές, μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις που χρειάζονται έναν ισχυρό και γρήγορο σαρωτή είτε για χρήση ως ανεξάρτητη λύση αποτύπωσης εγγράφων
είτε για ενσωμάτωση σε ένα υπάρχον σύστημα διαχείρισης εγγράφων.
Σάρωση εγγράφων υψηλής παραγωγικότητας με ταχύτητες έως 40 σελ/λεπτό ή 80 εικόνες/λεπτό 1.
Βελτιώστε τις ροές εργασιών με αυτή τη συσκευή αποτύπωσης εγγράφων υψηλής παραγωγικότητας. Επεξεργαστείτε στοίβες
με φόρμες, έγγραφα, αιτήσεις και άλλα με ταχύτητα έως 40 σελ/λεπτό ή 80 εικόνες/λεπτό1 με τον αυτόματο τροφοδότη
εγγράφων δύο όψεων 50 φύλλων. Πρόσβαση σε προφίλ σάρωσης που ορίζει ο χρήστης από τον πίνακα ελέγχου LCD 2
γραμμών. Παρακολουθήστε τους σαρωτές και άλλα περιφερειακά από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου σας με το HP Web
Jetadmin – ανακτήστε την κατάσταση των συσκευών, κωδικούς σφαλμάτων και άλλα. Χειριστείτε μεγάλους όγκους με
ημερήσιο κύκλο λειτουργίας 2000 σελίδων.
Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα με τις τεχνολογίες τροφοδότησης ακριβείας HP και τα εργαλεία βελτίωσης της
αποτύπωσης εγγράφων.
Κορυφαίος χειρισμός χαρτιού με τεχνολογίες τροφοδότησης ακριβείας HP, που περιλαμβάνουν προηγμένο διαχωρισμό
χαρτιού και διαδικασίες λήψης καθώς και ανίχνευση διπλής τροφοδότησης με υπέρηχους. Μαζική επεξεργασία πρωτοτύπων
διαφορετικών μεγεθών και βαρών με χειρισμό μικτών στοιβών. Αποτυπώστε δεδομένα από επαγγελματικές κάρτες, ταυτότητες
και ανάγλυφες πιστωτικές κάρτες, και συνδυάστε και τις δύο όψεις σε μία εικόνα με τη συγχώνευση εγγράφων. Βελτιώστε την
ποιότητα των εικόνων με το Kofax VRS® και μειώστε τα μεγέθη των αρχείων φιλτράροντας τα χρώματα φόντου με την
απόρριψη πολλαπλών χρωμάτων.
Απρόσκοπτη ενοποίηση με τις περισσότερες εφαρμογές όπως συστήματα διαχείρισης εγγράφων.
Εξασφαλίστε άμεση συμβατότητα με συστήματα διαχείρισης εγγράφων, με τα συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης
ISIS®, TWAIN και WIA. Πιστοποίηση από συνεργάτες για εύκολη ενοποίηση με μεγάλη γκάμα εφαρμογών κεντρικής και
κατανεμημένης αποτύπωσης εγγράφων τρίτων κατασκευαστών. Σάρωση απευθείας σε SharePoint, email, Microsoft Word,
Microsoft Excel, φακέλους web και διακομιστές FTP.
1 Οι ταχύτητες επιτυγχάνονται σε ανάλυση 200 dpi για ασπρόμαυρη και γκρι σάρωση, με λογισμικό έξυπνης σάρωσης εγγράφων, χαρτί A4.
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Εγγύηση

Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων
Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)
Έως 2000 σελίδες
Έως 40 σελ/λεπτό ή 80 εικόνες/λεπτό (200 dpi, ασπρόμαυρη και γκρι σάρωση), έως 35 σελ/λεπτό ή 70 εικόνες/λεπτό (200 dpi,
έγχρωμη σάρωση)
Οπτική: Έως 600 dpi
Υλικό: Έως 600 x 600 dpi
Ενισχυμένη: Έως 600 dpi
Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48 bit εσωτερικά/24 bit εξωτερικά
256
1 έως 999% σε προσαυξήσεις του 1%
Βασική, 50 φύλλα (75 g/m²)
Ελάχιστο: 50,8 x 73,6 mm (ADF)
Μέγιστο: 216 x 864 mm (ADF)
A4, A5, A6, A8, legal, business, ταυτότητες και πιστωτικές κάρτες, μήκος χαρτιού έως 864 mm
Ελάχιστο: 49 g/m²; Μέγιστο: 120 g/m²
Ναι, πολύ γρήγορο
Μπροστινός πίνακας: οθόνη LCD 2 γραμμών με επάνω και κάτω βέλη, κουμπιά OK (Επιλογή) και Επιστροφής, κουμπιά σάρωσης
Μίας και Δύο όψεων, Άκυρο, βοηθητικό πρόγραμμα εργαλείων
Σάρωση σε φάκελο, σάρωση σε email, σάρωση για αντιγραφή, σάρωση σε εφαρμογή
Αυτόματη αφαίρεση κενής σελίδας, αυτόματη ευθυγράμμιση, αυτόματος προσανατολισμός, αυτόματη περικοπή, εντοπισμός
γραμμοκώδικα, διαχωρισμός σαρωμένων εικόνων, συγχώνευση εγγράφων, τεχνολογίες τροφοδότησης ακριβείας HP
Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης για το λογισμικό έξυπνης σάρωσης εγγράφων HP και το λογισμικό αντιγραφής εγγράφων HP.
Σάρωση με λογισμικό έξυπνης σάρωσης εγγράφων HP. Εφαρμογή χρήστη μέσω προγραμμάτων οδήγησης TWAIN, ISIS, WIA ή
Kofax VRS
PDF (με δυνατότητα αναζήτησης, MRC, PDF/A), TIFF (μία σελίδα, πολλαπλές σελίδες, συμπίεση: G3, G4, LZW), JPG, BMP, PNG,
DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTML, OPF, UNICODE, XML, XPS (μόνο Windows Vista®)
CD-ROM με λογισμικό για Microsoft® Windows®, λογισμικό έξυπνης σάρωσης εγγράφων HP, Kofax VirtualReScan, ScanSoft
PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, NewSoft Presto! BizCard και προγράμματα οδήγησης EMC ISIS/TWAIN
HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Πιστοποίηση για Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media Center,
2000
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, 2000: επεξεργαστής 500 MHz, μνήμη RAM 512 MB,
διαθέσιμος χώρος 80 MB στον σκληρό δίσκο (μόνο προγράμματα οδήγησης) ή διαθέσιμος χώρος 350 MB στον σκληρό δίσκο
(τουλάχιστον). Windows Vista®, x64: επεξεργαστής 800 MHz, μνήμη RAM 1 GB, διαθέσιμος χώρος 80 MB στον σκληρό δίσκο
(μόνο προγράμματα οδήγησης), διαθέσιμος χώρος 350 MB στον σκληρό δίσκο (τουλάχιστον). Για όλα τα συστήματα: USB 1.1 ή
νεότερη έκδοση, μονάδα CD-ROM, οθόνη 1024 x 768 SVGA, 16 bit χρώματος, Internet Explorer 5.01 ή νεότερη έκδοση
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: επεξεργαστής 3 GHz, μνήμη RAM 1 GB, διαθέσιμος χώρος 1 GB στον σκληρό δίσκο.
Windows Vista®, x64: επεξεργαστής 3 GHz, μνήμη RAM 2 GB, διαθέσιμος χώρος 500 MB στον σκληρό δίσκο. Για όλα τα
συστήματα: USB 2.0 ή νεότερη έκδοση, μονάδα CD-ROM, οθόνη 1024 x 768 SVGA, 16 bit χρώματος, Internet Explorer 6 ή
νεότερη έκδοση
Βασική: Hi-Speed USB 2.0
Φύλλο καθαρισμού αυτόματου τροφοδότη εγγράφων C9943A, πακέτο 10 τεμαχίων, κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου αυτόματου
τροφοδότη εγγράφων L2707A
320 x 280 x 246 mm
7,2 kg; συσκευασμένο: 10,2 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 35º C; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 60º C
Υγρασία λειτουργίας: 15-80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση); Υγρασία αποθήκευσης: 0-90% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση)
Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), έξοδος 1,5 amp; κατανάλωση: 40 watt μέγιστη
Ναι
IEC 60950-1 Πρώτη έκδοση (2001), εθνικά παράγωγα προϊόντα, αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές πιστοποιήσεις: Κίνα
(CCC), Ρωσία (GOST), Ταϊβάν (BSMI), Μεξικό (NOM)
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) Μέρος 2 και Μέρος 15, Κατηγορία B (ΗΠΑ), CISPR 22:2006 (Διεθνές), ANSI
63.4-2003 (ΗΠΑ), CAN/CSA – CISPR 22:02 (Καναδάς), EN 55022:2006, Κατηγορία B (Ευρωπαϊκή Ένωση), EN
61000-3-2:2005 (Ευρωπαϊκή Ένωση), EN 61000-3-3:2005 (Ευρωπαϊκή Ένωση), AS/NZS CISPR 22:2004 (Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία), Κατηγορία B, CNS 13438 (Ταϊβάν), EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Ευρωπαϊκή Ένωση)
Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους, συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής και online υποστήριξης. Η εγγύηση μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support για να
ενημερωθείτε σχετικά με τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης της HP που υπάρχουν στην περιοχή σας.

L2706A

Σαρωτής εγγράφων με
τροφοδότηση φύλλων HP
Scanjet 7000, καλώδιο
Hi-Speed USB 2.0, οδηγός
έναρξης, τροφοδοτικό και
καλώδιο τροφοδοσίας,
CD-ROM με λογισμικό
σάρωσης, πανί καθαρισμού
του ADF, φυλλάδιο
δήλωσης προϊόντος IRIS

C9943A

Πακέτο πανιών καθαρισμού
ADF HP

L2707A

Κιτ αντικατάστασης
κυλίνδρων αυτόματου
τροφοδότη εγγράφων HP
Scanjet 5000/7000

Εξαρτήματα

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
UN477E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UN475E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 2 έτη (UN477E/UN475E εκτός
Τουρκίας, EEM και Ρωσίας)
UN472E HP Care Pack, τυπική
υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη (μόνο
EEM και Ρωσία)
UN479E HP Care Pack, επιστροφή στο
κέντρο αποθήκευσης, 3 έτη (μόνο
Τουρκία)
UN478E HP Care Pack, επιτόπου
αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UN476E HP Care Pack, επιτόπου
αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 2 έτη (το UN478E/UN476E δεν
είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες,
ελέγξτε τη διαθεσιμότητα ανάλογα με τη
χώρα)
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα
και τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην τοποθεσία
της HP στο web στη διεύθυνση
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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