Plochý skener HP Scanjet Enterprise 7500

Toto řešení je vhodné pro pracovní skupiny ve
spravovaných prostředích, které vyžadují spolehlivé
skenování se snadným začleněním do stávajícího systému
správy dokumentů, nebo pro samostatné pracovní
jednotky.

Rychlé skenování a výtečná kvalita obrázků.
● Rychlé a spolehlivé skenování: až 50 str./min a
100 obr./min při rozlišení 200 dpi – černobíle,
v odstínech šedé i barevně.
● Zařízení poskytuje rychlost skenování až
100 stran za minutu.Vybrat si můžete z různých
typů, tlouštěk a formátů papíru – až do délky
86 cm (34 palců).
● Pomocí plochého skeneru můžete skenovat knihy,
účetní dokumenty, poznámky, navštívenky atd.
● Díky softwaru HP Smart Document Scan si
můžete vytvořit vlastní skenovací profily, ukládat
soubory do určeného umístění a mnoho
dalšího.Pomocí čtyřřádkového displeje LCD se
k naskenovaným souborům snadno dostanete.

Spolehněte se na výdrž produktů HP a ušetříte
cenný čas.
● Důvěřujte svému skeneru – součástí technologie HP
Precision Feed je ultrazvuková detekce natažení
dvou listů papíru, kombinovaný zásobník papíru
a pokročilý způsob natahování papíru.O hladký
průběh projektů je tedy postaráno.
● Se spolehlivostí robustního skeneru navrženého tak,
aby zvládl 3000 stránek denně, můžete vždy
počítat.
● Díky nástroji HP Web Jetadmin můžete snadno
sledovat systémové prostředky a stav skeneru.
● Využijte výhody oceňované jednoleté záruky HP
s možností rozšíření.

Usnadněte si správu dokumentů.
● Díky plným verzím ovladačů TWAIN, ISIS® a
WIA můžete skener snadno integrovat do svého
pracovního prostředí.
● Pomocí softwaru HP Smart Document Scan
a funkcím pro automatické vylepšení kvality
obrázku bude skenování snadnější.
● Díky softwaru Kofax Virtual ReScan® Pro
optimalizujete první průchod skenování a zajistíte
si vyšší přesnost OCR.
● Snadné skenování, organizace a sdílení
dokumentů: díky softwaru Nuance PaperPort si
můžete vytvořit vlastní systém správy dokumentů.

● Zářivky neobsahující rtuť.
● Na energii ušetříte ještě více, když skener nastavíte tak, aby se vypínal, pokud jej
právě nepoužíváte.
●
Díky technologii skenování založené na diodách LED snížíte spotřebu energie1.

Produkt odpovídající normě ENERGY STAR®

1 V porovnání s běžnými fluorescenčními zářivkami.

Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Služby společnosti
HP pro správu majetku a recyklaci usnadňují ekologickou likvidaci.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technologie skenování
Typ skeneru
Rozlišení skeneru
Vstupní režimy skenování

Světelný zdroj (skenování)
Škálovatelnost obrazu nebo rozsah
zvětšení
Nastavení výstupního rozlišení
Odstíny šedé / bitová hloubka
Detekce podání více listů současně
Kapacita automatického podavače
dokumentů

Charge Coupled Device (CCD)
Ploché provedení, ADF; Barevné skenování: ano
Hardware: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
Skenování z předního panelu do softwaru HP Smart Document Scan;
nástroj HP Document Copy; softwarové skenování pomocí aplikace HP
Smart Document Scan; uživatelská aplikace prostřednictvím ovladačů
TWAIN, ISIS, WIA a Kofax VRS
elektroluminiscenční dioda (LED)
1 až 999 % v krocích po 1 %
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitová hloubka: 24bitová
Ano, ultrazvuková
Standardní, 100 listů

Oboustranné skenování
prostřednictvím automatického
podavače dokumentů

ano

Velikost médií (aut. podavač
dokumentů)

A4; A5; vlastní; papír až do délky 864 mm

Hmotnost médií (aut. podavač
dokumentů)

49 až 120 g/m²

Standardní připojitelnost

1 Hi-Speed USB 2.0
čelní panel se 7 tlačítky (tlačítko Zpět, Storno, OK/Výběr se šipkami
nahoru a dolů, jednostr. skenování, oboustr. skenování, přepnutí do
režimu spánku, zobrazení nástrojů); displej LCD
Až 3000 stran
Rozšířené funkce pro práci s obrázky – odstranění prázdných stránek,
ořezání, kompenzace zešikmení, změna natočení atd.; detekce čár.
kódu; dělení dávek; třídění dokumentů; technologie HP Precision Feed
Papír (obyč., pro ink. tiskárny, fotogr.)
BMP, JPG, TIFF, TIFF (komprimovaný), několikastránkový TIFF, PNG, PDF
(normální, normální s obrázky, pouze prohledávatelný obraz, MRC),
PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS
Verze 2.1
Software HP Smart Document Scan, ovladač HP TWAIN, ovladač EMC
ISIS, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro
OCR
Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional x64
Počítač: Windows® 7 a Windows Vista®: procesor o kmitočtu nejméně
1,3 GHz, 1 GB paměti RAM; Systém Microsoft® Windows® XP:
procesor o kmitočtu nejméně 1,3 GHz, 512 MB paměti RAM; Všechny
systémy: nejméně 300 MB volného místa na pevném disku (80 MB jen
pro ovladače), port USB 2.0, jednotka CD-ROM, monitor SVGA
s rozlišením 1024 x 768 a 16bitovými barvami;

Ovládací panel

Pracovní kapacita (denně)
Pokročilé funkce skeneru

Podporované typy médií
Formát skenovaných souborů

Twain verze
Dodávaný software

Kompatibilní operační systémy
Minimální požadavky na systém

Rozsah provozních teplot:10 to 35 ºC
Rozsah skladovacích teplot:-40 až 60 °C
Rozsah doporučených provozní teplot:10 to 35 ºC
Rozsah doporučené provozní vlhkosti:15 až 80% RH
Rozsah vlhkosti mimo provoz:15 až 80% RH
Napájení
Spotřeba:50 W (maximální), 15,5 W (pohotovostní režim), 3,0 W
(režim spánku), 0,5 W (vypnuto)
Požadavky na napájení:Vstupní napětí 100–240 V stř. (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/-3 Hz)
ENERGY STAR
ano
Regulační informace o
IEC 60950-1: 2005, 2. vydání; národní odvozeniny, přidružená
kompatibilitě/bezpečnost
dobrovolná a povinná osvědčení: Rusko (GOST), Evropská unie (CE a
Nemko GS)
Kompatibilita s elektromagnetickými Třída B; EU (směrnice EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN
normami
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN
55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Rusko (GOST);
Rozměry produktu
š x h x v:515 x 426 x 211 mm; Včetně balení:607 x 507 x 342 mm
Hmotnost produktu
10,61 kg; Včetně balení:13,45 kg
Co je obsaženo v krabici
Plochý skener HP Scanjet Enterprise 7500 s automatickým podavačem
dokumentů (ADF); vysokorychlostní kabel USB; napájecí adaptér
a napájecí kabel; disky CD-ROM se softwarem (software HP Smart
Document Scan, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, Kofax
VirtualReScan Pro, ovladač HP Twain, ovladač EMC ISIS); příručka
instalace a podpory.
Záruka
Jednoletá omezená záruka na hardware včetně telefonní a webové
podpory. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a
znění místních zákonů liší.
Příslušenství
C9943B Sada čistících hadříků HP ADF
L2718A Náhradní válec HP 100 ADF
Možnosti služeb a podpory
U4937E HP Care Pack, výměna následující pracovní den, 3 roky
(všechny státy kromě Turecka, zemí EEM, Ruska, pobaltských zemí
a zemí CIS)
UK003E HP Care Pack, služba standardní výměny, 3 roky (pouze země
EEM, Rusko, pobaltské země a země CIS)
UH257E HP Care Pack, vrácení produktu, 3 roky (pouze Turecko)
U4938E HP Care Pack, výměna v místě zákazníka následující pracovní
den, 3 roky
(Tato služba není dostupná ve všech zemích – dostupnost je nutné
ověřit.)
Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.
Provozní prostředí
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