HP Scanjet 5000 scanner met automatische
invoer

Snelle, gebruiksvriendelijke scanner voor de zakelijke markt om alle scanprocessen op
kantoor te beheren. Automatisch stapels enkel- of dubbelzijdige documenten scannen en
gangbare taken stroomlijnen zoals het opslaan, archiveren en ordenen van scans.

De HP Scanjet 5000 documentscanner met invoer is ontworpen voor kleinzakelijke klanten die een snelle, automatische
dubbelzijdige scanner zoeken die flexibel genoeg is om ook kleine objecten te verwerken zoals ID-kaarten, kassabonnen,
cheques en business cards.
Snel documenten scannen voor alle dagelijkse behoeften.
Deze gebruiksvriendelijke documentscanner verhoogt de kantoorproductiviteit. Snel enkel- of dubbelzijdig scannen met 25
ppm/50 ipm1 in zwart-wit, grijstinten of kleur en scherpe, duidelijke resultaten met een resolutie van 600 dpi.
Automatische documentinvoer voor 50 pagina's om te scannen zonder toezicht. Data scannen vanaf business cards,
plastic ID-kaarten en andere kleine originelen. Grote volumes verwerken met een maximumgebruik van 1500 pagina's per
dag.
Dagelijkse scantaken stroomlijnen met programmeerbare, gemakkelijk toegankelijke scanprofielen.
Optimale efficiency door stroomlijning van vaak voorkomende taken met HP Smart Document Scan software.
Scanprofielen op maat maken en gebruiken via het 2-regelige LCD-bedieningspaneel van de scanner. Scans opslaan in
een formaat naar keuze, zoals PDF-A, PDF, Microsoft Word, TIFF en JPEG en deze rechtstreeks naar e-mail, een map of
een applicatie sturen. Gescande afbeeldingen bekijken en bewerken in een miniaturenvenster voordat ze worden
opgeslagen. Stapels gescande documenten splitsen in individuele bestanden.
Direct aan de slag met documentbeheer.
Stapels papier omzetten in digitale documenten en deze beheren met het meegeleverde ScanSoft® PaperPort®2. Scans
converteren naar bewerkbare tekst met de bijgeleverde I.R.I.S. Readiris™ Pro OCR-software – data uit papieren
documenten overnemen voor verdere bewerking. Business cards omzetten in een digitale database en contactinformatie
synchroniseren met Outlook of uw pda met Newsoft Presto! BizCard. Direct compatibel met documentbeheersystemen via
ISIS®- en TWAIN- en WIA-drivers.
1 Snelheden bij 200-dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten met Smart Document Scan software, A4-papier
2 ScanSoft® PaperPort® is compatibel met Windows 2000, XP en Vista.

Technische specificaties
Scannertype
Scantechnologie
Aanbevolen dagelijks volume
Scansnelheid (automatische
documentinvoer, A4)
Scanresolutie

Bitdiepte
Aantal grijstinten
Schaal aanpassen
Capaciteit van de automatische
documentinvoer
Documentformaat
Mediaformaat automatische
documentinvoer
Documentgewicht
Detectie meervoudige invoer
Bedieningspaneel
Digital sending standaardfuncties

Scaninvoermodi
Scanbestandsformaten
Inbegrepen software
Compatibele besturingssystemen
Minimum systeemeisen

Aanbevolen systeemspecificatie

Interface en aansluitopties
Vervangbare onderdelen
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Omgevingscondities

Voeding
ENERGY STAR
Informatie over regelgeving, veiligheid
Elektromagnetische compatibiliteit

Garantie

Bestelinformatie
Losse vellen
CCD (charge-coupled device)
1500 pagina's
25 ppm/50 ipm (200 dpi, zwart-wit, grijstinten, kleur)
Optisch: Tot 600 dpi
Hardware: 600 x 600 dpi
Geoptimaliseerd: Tot 600 dpi
Outputresolutie dpi-instellingen: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48-bits intern/24-bits extern
256
1 tot 999% in stappen van 1%
Standaard, 50 vel (75 gr/m²)

L2715A

HP Scanjet 5000
documentscanner met
invoer, Hi-Speed USB 2.0
kabel, installatiegids,
voedingsmodule en
netsnoer, scansoftware op
cd-rom, reinigingsblad voor
automatische
documentinvoer, IRIS
registratieflyer

C9943A

HP ADF reinigingsdoekjes,
pak

L2707A

HP Scanjet 5000/7000
vervangende rolkit voor
documentinvoer

Accessoires

Minimum: 50,8 x 73,6 mm (ADF)
Maximum: 216 x 864 mm (ADF)
A4, A5, A6, A8, folio, business cards, ID-kaarten en credit cards, lang papier tot 864 mm
Minimum: 49 gr/m²; Maximum: 120 gr/m²
Ja, lengte
Frontpaneel: 2-regelig LCD met pijlen omhoog en omlaag, knoppen voor OK (Selecteren) en Terug, Enkelzijdig en Dubbelzijdig,
Annuleren, Tools
Scannen naar map, naar e-mail, om te kopiëren, naar applicatie
Automatisch verwijderen van lege pagina’s, auto-rechtzetten, auto-oriëntatie, auto-bijsnijden, barcodedetectie, batchscheiding,
documenten samenvoegen
Snelstarttoetsen voor HP Smart Document Scan software en HP Document Copy; scannen met HP Smart Document Scan software;
gebruikersapplicatie via TWAIN-, ISIS- of WIA-drivers
PDF (doorzoekbaar, MRC, PDF/A); TIFF (een pagina, meer pagina's, compressed: G3, G4, LZW); JPG; BMP; PNG; DOC; RTF;
TXT; WPD; XLS; HTML; OPF; UNICODE; XML; XPS (alleen Windows Vista®)
Cd-rom('s) met software voor Microsoft® Windows®, HP Smart Document Scan software, ScanSoft PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro
OCR, NewSoft Presto! BizCard Reader, EMC ISIS/TWAIN-drivers
Gecertificeerd voor Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64, XP Media
Center, 2000
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: 500-MHz processor, 512 MB RAM, 80 MB vrije schijfruimte (alleen drivers) of 350
MB vrije schijfruimte (minimaal); Windows Vista®, x64: 800-MHz processor, 1 GB RAM, 80 MB vrije schijfruimte (alleen drivers)
of 350 MB vrije schijfruimte (minimaal); Voor alle systemen: USB 1.1 en hoger, cd-rom drive, 1024 x 768 SVGA-monitor, 16-bits
kleur, Internet Explorer 5.01 en hoger
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: 3-GHz processor, 1 GB RAM, 1 GB vrije schijfruimte; Windows Vista®, x64: 3-GHz
processor, 2 GB RAM, 500 MB vrije schijfruimte; Voor alle systemen: USB 2.0 of hoger, cd-rom drive, 1024 x 768
SVGA-monitor, 16-bits kleur, Internet Explorer 6 of hoger
Standaard: Hi-Speed USB 2.0
C9943A Reinigingsbladen voor automatische documentinvoer (10 stuks), L2707A Vervangende rol voor documentinvoer
320 x 280 x 246 mm
7,2 kg; met verpakking: 10,2 kg
Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 35° C; Temperatuur, bij opslag: -40 tot 65 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 15 tot 80% rel (niet-condenserend); Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 90% rel
(niet-condenserend)
Ingangsspanning 100 - 240 V (±10%), 50 tot 60 Hz (±3 Hz), 1,5 amp uitvoer; verbruik: Max 40 Watt
Ja
IEC 60950-1 eerste editie (2001), afgeleide nationale certificeringen, vrijwillige en verplichte certificeringen: China (CCC),
Rusland (GOST), Taiwan (BSMI), Mexico (NOM)
Federal Communications Commission (FCC) Part 2 en Part 15, klasse B (VS); CISPR 22:2006 (Internationaal); ANSI 63.4-2003
(VS); CAN/CSA – CISPR 22:02 (Canada); EN 55022:2006, klasse B (Europese Unie); EN 61000-3-2:2005 (Europese Unie);
EN 61000-3-3:2005 (Europese Unie); AS/NZS CISPR 22:2004 (Australië en Nieuw-Zeeland), klasse B; CNS 13438 (Taiwan);
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Europese Unie)
1 jaar hardwaregarantie, telefonische support en support via het web inbegrepen. Garantie kan afwijken in landen waar andere
voorwaarden wettelijk verplicht zijn. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en
supportopties in uw regio.

Service en support
UH370E HP Care Pack, exchange
service op de volgende werkdag, 3
jaar (uitgezonderd Turkije, EEM en
Rusland)
UK001E HP Care Pack, standaard
exchange service, 3 jaar (alleen EEM
en Rusland)
UH369E HP Care Pack, retour aan
depot, 3 jaar (alleen Turkije)
UH372E HP Care Pack, onsite
exchange service op de volgende
werkdag, 3 jaar
UH371E HP Care Pack, onsite
exchange service op de volgende
werkdag, 2 jaar (UH372E/UH371E
niet in alle landen beschikbaar,
controleer de beschikbaarheid in uw
land)
Een compleet overzicht van supplies en
accessoires is beschikbaar op de HP website:
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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