Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας HP Scanjet Enterprise 7500

Ενδείκνυται για ομάδες εργασίας σε διαχειριζόμενα
περιβάλλοντα που χρειάζονται μια αποτελεσματική και
αξιόπιστη λύση σάρωσης, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί
εύκολα στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης εγγράφων ή να
λειτουργήσει ως ανεξάρτητη λύση.

Απολαύστε γρήγορη σάρωση και εξαιρετικά
αποτελέσματα εικόνας.

Βασιστείτε στην αξιοπιστία της HP και
εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο.

● Απολαύστε γρήγορη και αξιόπιστη σάρωση - έως
50 σελίδες/100 εικόνες ανά λεπτό στα 200 dpi
ασπρόμαυρα, σε κλίμακα του γκρι και έγχρωμα.

● Σαρώστε με σιγουριά.Οι τεχνολογίες τροφοδότησης
ακριβείας HP περιλαμβάνουν εντοπισμό διπλής
τροφοδότησης μέσω υπερήχων, χειρισμό μικτών
στοιβών και προηγμένη λήψη χαρτιού έτσι ώστε οι
εργασίες σάρωσης να εξελίσσονται ομαλά.

● Σαρώστε έως 100 σελίδες τη φορά και επιλέξτε
από διάφορους τύπους, πάχη και μεγέθη χαρτιού,
με μήκος έως 86 cm/34 ίντσες.
● Σαρώστε βιβλία, λογιστικά βιβλία, σημειώσεις,
κάρτες και άλλα με το σαρωτή επίπεδης
επιφάνειας.
● Προσαρμόστε προφίλ σάρωσης, βελτιώστε
εικόνες, αποθηκεύστε αρχεία σε συγκεκριμένες
θέσεις και ακόμα περισσότερα, χρησιμοποιώντας
το HP Smart Document Scan Software και
απολαύστε εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις
λειτουργίες με την οθόνη LCD τεσσάρων γραμμών.

● Βασιστείτε σε έναν αξιόπιστο, ισχυρό σαρωτή,
σχεδιασμένο να χειρίζεται έως 3.000 σαρώσεις
ημερησίως.
● Παρακολουθήστε με ευκολία τις προδιαγραφές
συστήματος και την κατάσταση του σαρωτή σας με
το HP Web Jetadmin.
● Επωφεληθείτε της εγγύησης ενός έτους και των
πρόσθετων που υποστηρίζονται από τη βραβευμένη
κάλυψη της HP.

Ενσωματώστε εύκολα και βελτιώστε τη
διαχείριση εγγράφων.
● Ενσωματώστε άψογα αυτόν το σαρωτή στις
υπάρχουσες ροές εργασιών με τα προγράμματα
οδήγησης πλήρων λειτουργιών TWAIN, ISIS® ή
WIA.
● Απλοποιήστε τις εργασίες σάρωσης με το HP
Smart Document Scan Software και βελτιώστε
αυτόματα τις εικόνες για ιδανικές σαρώσεις.
● Βελτιστοποιήστε τις σαρώσεις με την πρώτη
απόπειρα με το Kofax Virtual ReScan® Pro και
κερδίστε αυξημένη ακρίβεια OCR.
● Σαρώστε, οργανώστε και μοιραστείτε τα έγγραφά
σας εύκολα.Δημιουργήστε ένα προσωπικό
σύστημα διαχείρισης, εκτός των συνηθισμένων, με
το Nuance PaperPort.

● Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο.
● Εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το σαρωτή να απενεργοποιείται αυτόματα όταν
δεν χρησιμοποιείται.
●
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας με τεχνολογία σάρωσης βάσει LED1.

Προϊόν με πιστοποίηση ENERGY STAR®

1 Σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φθορισμού.

Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης
πόρων και ανακύκλωσης της HP κάνουν την αποτελεσματική απόρριψη εύκολη.
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Τεχνολογία σάρωσης
Τύπος σάρωσης
Ανάλυση σάρωσης
Τρόποι σάρωσης

Πηγή φωτός (σάρωση)
Εύρος κλιμάκωσης ή μεγέθυνσης
εικόνας
Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου
Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος
bit
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων
ADF σάρωσης διπλής όψης
Μέγεθος μέσων (ADF)
Βάρος μέσων (ADF)
Βασική συνδεσιμότητα
Πίνακας ελέγχου

Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως)
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
Τύπος αρχείου σάρωσης

Έκδοση Twain
Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)
Επίπεδης επιφάνειας, ADF· Έγχρωμη σάρωση: Ναι
Υλικό: Έως 600 x 600 dpi
Οπτική: Έως 600 dpi
Σάρωση από τον μπροστινό πίνακα στο λογισμικό HP Smart Document
Scan HP Document Copy Σάρωση εγγράφων με χρήση του λογισμικού HP
Smart Document Scan Εφαρμογή χρήστη μέσω προγραμμάτων οδήγησης
TWAIN, ISIS, WIA ή Kofax VRS
Φωτεινή ένδειξη LED
1 έως 999% σε προσαυξήσεις του 1%
75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
256· Βάθος Bit: 24 bit
Ναι, πολύ γρήγορο
Βασική, 100 φύλλα
Ναι
A4, A5, προσαρμοσμένο, μακρύ χαρτί μήκους έως 864 mm
49 έως 120 g/m²
1 Hi-Speed USB 2.0
7 κουμπιά στην πρόσοψη (πλοήγηση προς τα πίσω, ακύρωση,
OK/επιλογή με πάνω και κάτω βέλος, σάρωση μίας όψης, σάρωση δύο
όψεων, αναστολή λειτουργίας, βοηθητικό πρόγραμμα εργαλείων), οθόνη
LCD
Έως 3000 σελίδες
Βελτιώσεις εικόνας όπως αφαίρεση κενής σελίδας, περικοπή, διόρθωση
παραμόρφωσης, προσανατολισμός, εντοπισμός γραμμοκώδικα,
διαχωρισμός σαρωμένων εικόνων, συγχώνευση εγγράφων, τεχνολογία
τροφοδότησης ακριβείας HP
Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό)
BMP, JPG, TIFF, TIFF (συμπιεσμένο), πολυσέλιδο TIFF, PNG, PDF
(κανονικό, κανονικό με εικόνες, με δυνατότητα αναζήτησης, μόνο εικόνα,
MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF,
XPS
Έκδοση 2.1
HP Smart Document Scan Software, πρόγραμμα οδήγησης HP TWAIN,
προγράμματα οδήγησης 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
Υπολογιστής: Windows® 7 και Windows Vista®: επεξεργαστής
τουλάχιστον 1,3 GHz, μνήμη RAM 1 GB. Για Microsoft® Windows® XP:
επεξεργαστής τουλάχιστον 1,3 GHz, μνήμη RAM 512 MB. Για όλα τα
συστήματα: διαθέσιμος χώρος 300 MB (ελάχιστο) στο σκληρό δίσκο (80
MB μόνο για προγράμματα οδήγησης), θύρα USB 2.0, μονάδα CD-ROM,
οθόνη SVGA 1024 x 768, χρώματα 16 bit·

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας:10 έως 35º C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης:-40 έως 60º C
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας:10 έως 35º C
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας:15 έως 80% σχετική υγρασία
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας:15 έως 80% σχετική υγρασία
Ισχύς
Κατανάλωση ρεύματος:50 watt μέγιστο, 15,5 watt (αναμονή), 3,0 watt
(αναστολή λειτουργίας), 0,5 watt (εκτός λειτουργίας)
Απαιτήσεις ισχύος:Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60
Hz (+/-3 Hz)
ENERGY STAR
Ναι
Πληροφορίες συμμόρφωσης με
IEC 60950-1: 2005 2η έκδοση, εθνικοί παράγωγοι κανονισμοί,
κανονισμούς/ασφάλεια
αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές πιστοποιήσεις: Ρωσία (GOST),
Ευρωπαϊκή Ένωση (CE και Nemko GS)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Κλάση Β, ΕΕ (Οδηγία EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN
55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Ρωσία (GOST)
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ:515 x 426 x 211 mm· Στη συσκευασία:607 x 507 x 342 mm
Βάρος προϊόντος
10,61 kg· Στη συσκευασία:13,45 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας HP Scanjet Enterprise 7500 με αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων (ADF), καλώδιο USB Hi-Speed, τροφοδοτικό με
καλώδιο τροφοδοσίας, CD-ROM με λογισμικό (HP Smart Document
Scan Software, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro OCR, Kofax
VirtualReScan Pro, πρόγραμμα οδήγησης HP TWAIN, πρόγραμμα
οδήγησης EMC ISIS), οδηγός εγκατάστασης και υποστήριξης.
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση υλικού 1 έτους, συμπεριλ. τηλεφωνικής και online
υποστήριξης. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανά
προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
Εξαρτήματα
C9943B Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP
L2718A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF για HP 100
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης U4937E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη (όλες οι χώρες εκτός Τουρκίας, Ευρωπαϊκών Αναδυόμενων
Αγορών, Ρωσίας, χωρών Βαλτικής και CIS)
UK003E HP Care Pack, βασική υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη (μόνο
Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές, Ρωσία, χώρες Βαλτικής και CIS)
UH257E HP Care Pack, επιστροφή στο κέντρο επισκευής, 3 έτη (μόνο
Τουρκία)
U4938E HP Care Pack, επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα
στη χώρα που θέλετε)
Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.
Περιβάλλον λειτουργίας
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