Skaner szczelinowy HP Scanjet 5000

Szybki i łatwy w obsłudze skaner dla firm oferuje możliwość zarządzania wszystkimi
procesami skanowania w biurze. Automatyczne skanowanie wielu jedno- i
dwustronnych dokumentów oraz usprawnienie wykonywania czynności takich, jak
zapisywanie, dołączanie do dokumentacji i porządkowanie zeskanowanych obrazów.
Skaner szczelinowy do dokumentów HP Scanjet 5000 jest przeznaczony dla małych i średnich firm, które wymagają
szybkiego skanowania dokumentów dwustronnych oraz elastycznej możliwości obsługi mniejszych obiektów, np.
identyfikatorów, paragonów, czeków oraz wizytówek.
Szybkie, codzienne skanowanie dokumentów.
Łatwy w obsłudze skaner dokumentów zapewnia zwiększenie wydajności biura. Szybkie skanowanie jedno- i dwustronne
— 25 str./min i 50 obrazów/min1 w trybie czarno-białym, kolorowym i skali szarości oraz wyraźne i ostre dokumenty w
rozdzielczości 600 dpi. Możliwość załadowania do 50 stron do automatycznego podajnika dokumentów i
pozostawienia ich do zeskanowania. Skanowanie danych z wizytówek, plastikowych identyfikatorów i innych małych
oryginałów. Normatywny dzienny cykl pracy 1500 stron oznacza łatwość wykonywania zadań wymagających
intensywnego skanowania.
Usprawnienie często wykonywanych zadań skanowania dzięki programowalnym i łatwo dostępnym profilom
skanowania.
Maksymalizacja efektywności dzięki usprawnieniu wykonywania czynności za pomocą oprogramowania HP Smart
Document Scan. Tworzenie niestandardowych profilów skanowania i dostęp do nich za pośrednictwem
ciekłokrystalicznego panelu sterowania z 2-wierszowym wyświetlaczem. Możliwość zapisania plików w wielu formatach,
między innymi PDF-A, PDF, Microsoft Word, TIFF i JPEG, a także wysłania bezpośrednio do wiadomości e-mail, foldera
lub aplikacji. Możliwość wyświetlenie podglądu i edytowania zeskanowanych obrazów przed ich zapisaniem poprzez
okno miniatur. Dzielenie wielu zeskanowanych dokumentów na poszczególne pliki.
Łatwa konfiguracja systemy zarządzania dokumentami.
Dołączone oprogramowanie ScanSoft® PaperPort®2 umożliwia przekształcenie papierowych dokumentów w postać
cyfrową i zarządzanie nimi. Dołączone do zestawu oprogramowanie I.R.I.S. Readiris™ Pro OCR przekształca skany w
nadający się do edycji tekst — można wyodrębnić dane z dokumentów papierowych w celu ich dalszego przetwarzania.
Zapisywanie wizytówek w cyfrowej bazie danych oraz synchronizacja kontaktów z programem Outlook lub komputerem
kieszonkowym za pomocą oprogramowania Newsoft Presto! BizCard. Zgodność z systemami zarządzania dokumentami
dzięki sterownikom ISIS®, TWAIN i WIA.
1 Prędkości uzyskano przy rozdzielczości 200 dpi w trybie czarno-białym, kolorowym i skali szarości, używając oprogramowania Smart
Document Scan, na papierze w formacie A4
2 Oprogramowanie ScanSoft® PaperPort® jest zgodne z systemem Windows 2000, XP i Vista.

Informacje o
zamawianiu

Dane techniczne
Typ skanera
Technologia skanowania
Zalecana wydajność dzienna
Prędkość skanowania (ADF, A4)
Rozdzielczość skanowania

Kodowanie koloru
Skala szarości
Skalowanie
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów
Format dokumentu

Podawanie arkuszy
CCD (matryca światłoczuła)
Do 1500 stron
Do 25 str./min i 50 obrazów/min (200 dpi, tryb czarno-biały, skala szarości, kolorowy)
Optyczny: Do 600 dpi
Urządzenie: Do 600 x 600 dpi
Optymalizowana: Do 600 dpi
Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi): 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48-bitowe wewnętrzne/24-bitowe zewnętrzne
256
Od 1 do 999% co 1%
Standardowo, 50 arkuszy (75 g/m²)

Minimalnie: 50,8 x 73,6 mm (automatyczny podajnik dokumentów)
Maksymalnie: 216 x 864 mm (automatyczny podajnik dokumentów)
Formaty nośników, automatyczny podajnik A4, A5, A6, A8, legal, wizytówki, identyfikatory i karty kredytowe, wstęga o długości do 864 mm
papieru
Waga dokumentu
Minimalnie: 49 g/m²; Maksymalnie: 120 g/m²
Wykrywanie sklejonych stron
Tak, długość
Panel sterowania
Panel przedni: 2-wierszowy wyświetlacz LCD z przyciskami strzałki w górę i w dół, przyciski OK (wybierz) i Back (cofnij),
przyciski simplex/duplex, przycisk Cancel (anuluj), przycisk Tools (narzędzia)
Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji Skanowanie do folderu, skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do kopiarki, skanowanie do aplikacji
dokumentów
Automatyczne usuwanie pustych stron, automatyczne prostowanie, automatyczna orientacja, automatyczne kadrowanie,
wykrywanie kodów kreskowych, rozdzielanie partii, łączenie dokumentów
Tryby inicjacji skanowania
Przyciski szybkiego uruchamiania do oprogramowania HP Smart Document Scan oraz HP Document Copy; skanowanie za
pomocą oprogramowania HP Document Scan; obsługa aplikacji użytkowników za pomocą sterowników TWAIN, ISIS, WIA
Format pliku zawierającego zeskanowany PDF (z możliwością przeszukiwania tekstu, MRC, PDF/A); TIFF (jednostronnie, wiele stron, skompresowane: G3, G4, LZW); JPG;
obraz
BMP; PNG; DOC; RTF; TXT; WPD; XLS; HTML; OPF; UNICODE; XML; XPS (tylko Windows® Vista)
Dołączone oprogramowanie
Płyty CD z oprogramowaniem dla Microsoft® Windows®, HP Smart Document Scan, ScanSoft PaperPort, IRIS Readiris Pro OCR,
NewSoft Presto! BizCard Reader, sterowniki EMC ISIS/TWAIN
Obsługiwane systemy operacyjne
Certyfikat dla systemów Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media
Center, 2000
Minimalne wymagania systemowe
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: procesor 500 MHz, 512 MB pamięci RAM, 80 MB wolnego miejsca na dysku
twardym (tylko sterowniki) lub 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym (minimum); Windows Vista®, x64; procesor
800 MHz, 1 GB pamięci RAM, 80 MB wolnego miejsca na dysku twardym (tylko sterowniki), 350 MB wolnego miejsca na
dysku twardym (minimum); Dla wszystkich systemów: port USB 1.1 lub szybszy, napęd CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768,
16-bitowa głębia koloru, program Internet Explorer 5.01 lub nowszy
Zalecane wymagania systemowe
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: procesor 3 GHz, 1 GB pamięci RAM, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym;
Windows Vista®, x64; procesor 3 GHz, 2 GB pamięci RAM, 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Dla wszystkich
systemów: port USB 2.0 lub szybszy, napęd CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, 16-bitowa głębia koloru, program Internet
Explorer 6 lub nowszy
Interfejsy
Standardowo: Hi-Speed USB 2.0
Cześć zamienne
C9943A Ściereczka do czyszczenia automatycznego podajnika dokumentów, 10 sztuk, L2707A Zestaw do wymiany rolek
automatycznego podajnika dokumentów
Wymiary (sz. x gł. x wys.)
320 x 280 x 246 mm
Waga
7,2 kg; w opakowaniu: 10,2 kg
Środowisko pracy
Temperatura pracy: od 10 do 35°C; Temperatura przechowywania: Od -40 do 65ºC
Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 15 do 80% (bez kondensacji); Wilgotność przechowywania: Wilgotność
względna od 0 do 90% (bez kondensacji)
Zasilanie
Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (+/-10%), 50–60 Hz (+/-3%), 1,5 A wyjściowe; zużycie: maksymalnie 40 W
ENERGY STAR
Tak
Zgodność z przepisami/bezpieczeństwo
IEC 60950-1 wersja pierwsza (2001), wersje krajowe, powiązane certyfikaty dobrowolne i obowiązkowe: Chiny (CCC), Rosja
(GOST), Tajwan (BSMI), Meksyk (NOM)
Certyfikaty
Urząd Federal Communications Commission (FCC) część 2. i część 15., klasa B (USA); CISPR 22:2006 (międzynarodowy);
ANSI 63.4-2003 (USA); CAN/CSA — CISPR 22:02 (Kanada); EN 55022:2006, klasa B (Unia Europejska); EN
61000-3-2:2005 (Unia Europejska); EN 61000-3-3:2005 (Unia Europejska); AS/NZS CISPR 22:2004 (Australia i Nowa
Zelandia), klasa B; CNS 13438 (Tajwan); EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Unia Europejska)
Gwarancja
Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt, pomoc telefoniczna i internetowa. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju,
zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz opinie dotyczące pomocy technicznej w danym
regionie można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/support.

L2715A

Skaner szczelinowy do
dokumentów HP Scanjet
5000, kabel Hi-Speed USB
2.0, instrukcja
wprowadzająca, zasilacz i
kabel zasilania, płyty CD z
oprogramowaniem do
skanowania, ściereczka do
czyszczenia
automatycznego podajnika
dokumentów, ulotka
rejestracyjna firmy IRIS

C9943A

Pakiet ściereczek do
czyszczenia
automatycznego podajnika
dokumentów HP

L2707A

Zestaw rolek
automatycznego podajnika
dokumentów do HP Scanjet
5000/7000

Akcesoria

Serwis i wsparcie
UH370E Pakiety serwisowe HP Care
Pack, wymiana urządzenia w
następnym dniu roboczym, 3 lata (z
wyjątkiem Turcji, Europejskich Rynków
Wschodzących i Rosji)
UK001E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — standardowa usługa wymiany,
3 lata (tylko dla Europejskich Rynków
Wschodzących i Rosji)
UH369E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — usługa w punkcie serwisowym
HP, 3 lata (tylko dla Turcji)
UH372E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — wymiana w miejscu instalacji
w następnym dniu roboczym, 3 lata
UH371E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — wymiana w miejscu instalacji
w następnym dniu roboczym, 2 lata
(UH372E/UH371E nie są dostępne we
wszystkich krajach, należy sprawdzić
dostępność z poziomu kraju)
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów znajduje się na stronie
www.hp.com

http://www.hp.com
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