Skener s podávačom listov HP Scanjet 5000

Spravujte všetky procesy skenovania v kancelárii s týmto rýchlym pracovným skenerom s
jednoduchou obsluhou. Automaticky snímajte stohy jedno alebo obojstranných
dokumentov a zjednodušte bežné úlohy, ako je napr. ukladanie, zakladanie a
organizovanie naskenovaných obrázkov.
Skener HP Scanjet 5000 s podávaním jednotlivých listov je určený pre používateľov v malých a stredných podnikoch, ktorí
vyžadujú rýchle automatické obojstranné skenovanie a flexibilitu zvládania menších položiek, ako sú napr. preukazy,
pokladničné bloky, šeky a vizitky.
Rýchle skenovanie dokumentov pre vaše každodenné potreby.
Zvýšte produktivitu vašej kancelárie s týmto skenerom dokumentov s jednoduchou obsluhou. Získajte rýchle jedno alebo
obojstranné skenovanie rýchlosťou až 25 str./min. / 50 obr./min.1 čiernobielo, v odtieňoch sivej alebo farebne, ako aj
živé a ostré výsledky pri rozlíšení 600 dpi. Vložte do automatického podávača dokumentov až 50 listov a nechajte
zariadenie skenovať samo. Snímajte údaje z vizitiek, plastových preukazov a iných malých originálov. Zvládajte vysoké
objemy s dennou kapacitou 1 500 strán.
Zjednodušte každodenné úlohy skenovania pomocou programovateľných profilov skenovania s jednoduchým prístupom.
Maximalizujte efektivitu zjednodušením bežných úloh pomocou softvéru HP Smart Document Scan. Vytvárajte
používateľské profily skenovania a pristupujte k nim prostredníctvom ovládacieho panela s 2-riadkovým displejom.
Ukladajte súbory v širokej škále formátov vrátane PDF-A, PDF, Microsoft Word, TIFF a JPEG a odosielajte naskenované
obrázky priamo do e-mailu, priečinka alebo aplikácie. Zobrazujte ukážku a editujte naskenované obrázky pred uložením
prostredníctvom okna s miniatúrou. Rozdeľte množstvo naskenovaných dokumentov na jednotlivé súbory.
Začnite so správou dokumentov už dnes.
Zmeňte kopy papiera na digitálne dokumenty a spravujte ich pomocou dodávaného softvéru ScanSoft® PaperPort®2.
Konvertujte naskenované obrázky na editovateľný text pomocou dodávaného softvéru I.R.I.S. Readiris™ Pro OCR –
extrahujte údaje z papierových dokumentov na ďalšie spracovanie. Skonvertujte vizitky na digitálnu databázu a
synchronizujte kontaktné údaje s programom Outlook alebo zariadením PDA pomocou softvéru Newsoft Presto! BizCard.
Získajte okamžitú kompatibilitu so systémami správy dokumentov pomocou ovládačov ISIS®, TWAIN a WIA.
1 Rýchlosti dosiahnuté pri skenovaní čiernobielo, farebne a v odtieňoch sivej pri rozlíšení 200 dpi pomocou softvéru Smart Document Scan,
papier A4
2 ScanSoft® PaperPort® je kompatibilný so systémami Windows 2000, XP a Vista.

Technické špecifikácie
Priechodzie
Charge Coupled Device (CCD)
Až 1500 strán
Do 25 str./min. / 50 obr./min. (200 dpi, čiernobielo, v odtieňoch sivej, farebne)
Optické: Až 600 dpi
Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Zdokonalené: Až 600 dpi
Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Bitová hĺbka
48-bitová interná / 24-bitová externá
Úrovne odtieňov sivej
256
Mierka
1 až 999% v prírastkoch po 1 %
Kapacita ADF
Štandardná, 50 listov (75 g/m²)
Veľkosť dokumentu
Minimálne: 50,8 x 73,6 mm (ADF)
Maximum: 216 x 864 mm (ADF)
Veľkosť média v automatickom podávači A4, A5, A6, A8, vizitky, preukazy a platobné karty, dlhý papier do 864 mm
Hmotnosť dokumentu
Minimálne: 49 g/m²; Maximum: 120 g/m²
Detekcia vstupu viacerých stránok
Áno, dĺžka
Ovládací panel
Predný panel: 2-riadkový displej so šípkami nahor a nadol, tlačidlá OK (Vybrať) a Späť, tlačidlá pre jednostrannú/obojstrannú
prevádzku, Zrušiť, pomôcka Nástroje
Štandardné funkcie digitálneho odosielania Skenovanie do priečinka, skenovanie do emailu, skenovanie pre kopírovanie, skenovanie do aplikácie
Automatické vynechanie prázdnych strán, odstránenie skosenia, orientácia a orezanie, detekcia čiarových kódov, oddelenie
dávok, spájanie dokumentov
Vstupné režimy skenovania
Tlačidlá pre rýchle spustenie do softvéru HP Smart Document Scan a HP Document Copy; skenovanie pomocou softvéru HP
Document Scan; používateľské aplikácie prostredníctvom ovládačov TWAIN, ISIS alebo WIA
Formát súboru skenovaného dokumentu
PDF (s vyhľadávaním, MRC, PDF/A); TIFF (jednostranové, viacstranové, komprimácia: G3, G4, LZW); JPG; BMP; PNG; DOC;
RTF; TXT; WPD; XLS; HTML; OPF; UNICODE; XML; XPS (len systém Windows Vista®)
Obsahuje softvér
Disky CD-ROM so softvérom pre systém Microsoft® Windows®, softvér HP Smart Document Scan, ScanSoft PaperPort, I.R.I.S.
Readiris Pro OCR, NewSoft Presto! BizCard Reader, ovládače EMC ISIS/TWAIN
Kompatibilita operačných systémov
Certifikované pre systém Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media
Center, 2000
Minimálne systémové požiadavky
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: procesor 500 MHz, 512 MB pamäte RAM, 80 MB voľného miesta na pevnom disku
(len ovládače) alebo 350 MB voľného miesta na pevnom disku (minimálna inštalácia); Windows Vista®, x64: procesor 800
MHz, 1 GB pamäte RAM, 80 MB voľného miesta na pevnom disku (len ovládače) alebo 350 MB voľného miesta na pevnom
disku (minimálna inštalácia); Pre všetky systémy: USB 1.1 alebo novší, jednotka CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, 16-bitové
farby, Internet Explorer 5.01 alebo novší
Odporúčané systémové požiadavky
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: procesor 3 GHz, 1 GB pamäte RAM, 1 GB voľného miesta na pevnom disku;
Windows Vista®, x64: procesor 3 GHz, 2 GB pamäte RAM, 500 MB voľného miesta na pevnom disku; Pre všetky systémy: USB
2.0 alebo novší, jednotka CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, 16-bitové farby, Internet Explorer 6 alebo novší
Rozhranie a konektivita
Štandardné: Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Vymeniteľné časti
C9943A Čistiaci list pre automatický podávač dokumentov, balenie 10 ks, L2707A súprava na výmenu valčekov automatického
podávača
Rozmery (š x h x v)
320 × 280 × 246 mm
Hmotnosť
7,2 kg; balené: 10,2 kg
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota: 10 až 35 °C; Skladovacia teplota: –40 až 65 °C
Prevádzková vlhkosť: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie); Skladovacia vlhkosť: Rel. vlhkosť 0 – 90% (bez kondenzácie)
Požiadavky na napájanie
Vstupné napätie 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), výstup 1,5 A; spotreba: Max. 40 W
ENERGY STAR
Áno
Informácie o súlade s právnymi
IEC 60950-1 prvé vydanie (2001), národné verzie, súvisiace nezávislé a povinné certifikácie: Čína (CCC), Rusko (GOST),
predpismi/bezpečnosť
Taiwan (BSMI), Mexiko (NOM)
Elektromagnetická kompatibilita
Federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) časť 2 and časť 15, trieda B (USA); CISPR 22:2006 (medzinárodné); ANSI
63.4-2003 (USA); CAN/CSA – CISPR 22:02 (Kanada); EN 55022:2006, trieda B (Európska únia); EN 61000-3-2:2005
(Európska únia); EN 61000-3-3:2005 (Európska únia); AS/NZS CISPR 22:2004 (Austrália a Nový Zéland), trieda B; CNS
13438 (Taiwan); EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Európska únia)
Záruka
Limitovaná ročná záruka na hardvér vrátane telefonickej a webovej podpory Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v
závislosti od zákonných požiadaviek. Ďalšie informácie o oceňovaných službách HP a možnostiach podpory vo vašom regióne
nájdete na adrese http://www.hp.com/support.
Typ skenera
Technológia skenovania
Odporúčaný denný výkon
Rýchlosť skenovania (ADF, A4)
Rozlíšenie skenovania

Objednávkové
informácie
L2715A

Skener HP Scanjet 5000 s
podávaním jednotlivých
listov, kábel rozhrania USB
2.0, referenčná príručka a
napájací kábel, disky
CD-ROM so softvérom na
skenovanie, čistiaca
handrička na ADF,
registračný leták IRIS

C9943A

Balenie handričiek na
čistenie ADF HP

L2707A

Sada náhradných valcov HP
Scanjet 5000/7000 ADF

Príslušenstvo

Služby a podpora
UH370E HP Care Pack, služba výmeny
v nasledujúci pracovný deň, 3 roky
(okrem Turecka, EEM a Ruska)
UK001E HP Care Pack, služba
štandardnej výmeny, 3 roky (len EEM a
Rusko)
UN369E HP Care Pack, vrátenie do
skladu, 3 roky (len Turecko)
UN372E HP Care Pack, služba výmeny
v nasledujúci pracovný deň u
zákazníka, 3 roky
UN371E HP Care Pack, služba výmeny
v nasledujúci pracovný deň u
zákazníka, 2 roky (UN372E/UH371E
nie je k dispozícii vo všetkých
krajinách, skontrolujte dostupnosť vo
vašej krajine)
Pre úplný zoznam tovaru na sklade a
príslušenstva, prosím navštívte webstránku HP
na http://www.hp.com

http://www.hp.com
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