HP Scanjet Enterprise 7500 flatbedscanner

Ideaal voor werkgroepen in beheerde omgevingen die
een efficiënte, betrouwbare scanoplossing zoeken die
gemakkelijk te integreren is in hun bestaande
documentbeheersysteem of als standalone-oplossing kan
werken.

Snel scannen met uitstekende resultaten.
● Snel en betrouwbaar scannen met 50 ppm/100
ipm met 200 dpi in zwart-wit, grijstinten en kleur.
● Tot 100 pagina's tegelijk scannen en
verschillende papiersoorten, dikten en formaten
scannen tot een lengte van 86 cm.
● Boeken, grootboeken, notities, kaarten en meer
scannen met de flatbedscanner.
● Scanprofielen aanpassen, afbeeldingen
verbeteren, bestanden opslaan op specifieke
locaties en meer met HP Smart Document Scan
software.Vier-regelig LCD-display geeft
gemakkelijk toegang tot bestanden.

HP betrouwbaarheid om waardevolle tijd te
besparen.
● Betrouwbaar scannen – HP Precision Feed
technologie omvat ultrasone detectie van dubbele
invoer, verwerking van heterogene stapels en
geavanceerde papieropname om probleemloos te
scannen.
● Een betrouwbare, robuuste scanner die gebouwd is
om 3000 pagina's per dag te scannen.
● HP Web Jetadmin bewaakt de systeemspecificaties
en de status van de scanner.
● Eén jaar garantie en uitbreidingen met
ondersteuning van HP's bekroonde service.

Eenvoudige integratie met, en verbetering
van, documentbeheer.
● Deze scanner is naadloos te integreren in
bestaande workflows, met krachtige TWAIN-,
ISIS®- of WIA-drivers.
● HP Smart Document Scan software vereenvoudigt
scantaken en verbetert automatisch de
afbeeldingen voor optimale scans.
● Scans optimaliseren bij de eerste leesslag met
Kofax Virtual ReScan® Pro voor een accuratere
OCR.
● Gemakkelijk documenten scannen, organiseren
en delen: direct uit de doos een
documentarchiefbeheersysteem opzetten met
Nuance PaperPort.

● Kwikvrije lampen.
● U bespaart energie door in te stellen dat de scanner automatisch uit gaat als hij
niet in gebruik is.
●
LED-gebaseerde scantechnologie verlaagt het energieverbruik1.

ENERGY STAR®-gekwalificeerd product

1 In vergelijking met traditionele fluorescerentielampen.

Recycle uw computerhardware en printsupplies. HP assetbeheer- en recyclingservices maken
verantwoorde recycling gemakkelijk.

HP Scanjet Enterprise 7500 flatbedscanner

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Scantechnologie
Type scanner
Scanresolutie
Invoermodi voor scannen

Lichtbron (scannen)
Image scaling of vergrotingsbereik
Outputresolutie dpi-instellingen
Grijstinten/bitdiepte
Detectie meervoudige invoer
Capaciteit automatische
documentinvoer

CCD (charge-coupled device)
Flatbed, automatische documentinvoer; Scannen in kleur: Ja
Hardware: 600 x 600 dpi
Optisch: Tot 600 dpi
Scannen op frontpaneel naar HP Smart Document Scan software; HP
Document Copy; softwarematig scannen met HP Smart Document Scan
software; gebruikersapplicatie via TWAIN-, ISIS-, WIA- of Kofax
VRS-drivers
LED (light-emitting diode)
1 tot 999% in stappen van 1%
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitdiepte: 24-bits
Ja, ultrasoon
Standaard, 100 vel

Dubbelzijdig scannen met
documentinvoer

Ja

Mediaformaat (documentinvoer)

A4; A5; afwijkende formaten; lang papier tot 864 mm
49 tot 120 gr/m²
1 Hi-Speed USB 2.0
7 knoppen op het bedieningspaneel (Terug navigeren, Annuleren,
OK/selecteren met Pijl omhoog/omlaag, Enkelzijdig scannen,
Dubbelzijdig scannen, Slaapstand, Tools); LCD-display
3000 pagina's
Verbeteringen zoals het verwijderen van lege pagina’s, bijsnijden,
rechtzetten, oriëntatie; barcodedetectie; batchscheiding; documenten
samenvoegen; HP Precision Feed technologie
Papier (gewoon, inkjet, foto)
BMP, JPG, TIFF, TIFF (compressed), meerbladige TIFF, PNG, PDF
(standaard, standaard met miniaturen, doorzoekbaar alleen beeld,
MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF,
XPS
Versie 2.1
HP Smart Document Scan software, HP TWAIN-driver, EMC ISIS-driver,
Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP
Home Edition, XP Professional x64
PC: Windows® 7 en Windows Vista®: tenminste 1,3-GHz processor, 1
GB RAM; Voor Microsoft® Windows® XP: tenminste 1,3-GHz processor,
512 MB RAM; Voor alle systemen: Minimaal 300 MB vrije schijfruimte
(80 MB voor alleen drivers), USB 2.0-poort, cd-rom drive, 1024 x 768
SVGA-monitor, 16-bits kleur;

Mediagewicht (documentinvoer)
Standaard interfacemogelijkheden
Bedieningspaneel

Printvolume (dagelijks)
Geavanceerde scannerfuncties

Ondersteunde mediatypen
Bestandsformaat voor scannen

Twain-versie
Inbegrepen software
Compatibele besturingssystemen
Minimum systeemeisen

Temperatuur bij gebruik:10 tot 35° C
Temperatuur bij opslag:-40 tot 60 ºC
Aanbevolen temperatuur bij gebruik:10 tot 35° C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik:15 tot 80% relatieve
luchtvochtigheid
Luchtvochtigheid, bij opslag:15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid
Voeding
Stroomverbruik:Max 50 Watt, 15,5 Watt (standby), 3 Watt
(slaapstand), 0,5 Watt (handmatig uit)
Voeding:Netspanning 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz)
ENERGY STAR
Ja
Informatie over regelgeving,
IEC 60950-1: 2005 2e editie; afgeleide nationale certificeringen,
veiligheid
vrijwillige en verplichte certificeringen: Rusland (GOST), Europese Unie
(CE en Nemko GS)
Elektromagnetische compatibiliteit
Klasse B; EU (EMC richtlijn, 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), Rusland (GOST)
Afmetingen
b x d x h:515 x 426 x 211 mm; Met verpakking:607 x 507 x 342 mm
Gewicht
10,61 kg; Met verpakking:13,45 kg
Meegeleverd in de doos
HP Scanjet Enterprise 7500 flatbedscanner met automatische
documentinvoer; Hi-Speed USB-kabel; voedingsadapter met netsnoer;
Cd-rom('s) met software (HP Smart Document Scan software, Nuance
PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, Kofax VirtualReScan Pro, HP
TWAIN-driver, EMC ISIS-driver); Installatie- en supportgids.
Garantie
Een jaar hardwaregarantie, telefonische support en support via het web
inbegrepen. Garantie- en supportopties variëren per product, land en
lokale wettelijke vereisten.
Accessoires
C9943B HP ADF reinigingsdoekjes, pak
L2718A HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
Service- en supportopties
U4937E HP Care Pack, exchange service op de volgende werkdag, 3
jaar (alle landen, uitgezonderd Turkije, EEM, Rusland, Baltische staten
en GOS)
UK003E HP Care Pack, standaard exchange service, 3 jaar (alleen
EEM, Rusland, Baltische staten en GOS)
UH257E HP Care Pack, retour aan depot, 3 jaar (alleen Turkije)
U4938E HP Care Pack, onsite exchange op de volgende werkdag, 3
jaar
(niet in alle landen beschikbaar, controleer de beschikbaarheid in uw
land)
Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving
te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door
middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.
Omgevingscondities

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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