HP Scanjet Enterprise 7500 planskanner

Ideell for arbeidsgrupper i administrerte miljøer som
trenger en effektiv og pålitelig skanneløsning som enkelt
kan integreres i deres eksisterende
dokumentbehandlingssystem eller fungere som en
frittstående løsning.

Få hurtig skanning og utmerkede
bilderesultater.
● Få rask, pålitelig skanning – opptil 50 spm/100
bpm med 200 dpi i svart-hvitt, gråtoner og
farger.
● Skann opptil 100 sider om gangen og velg blant
et vell av papirtyper, -tykkelser og -størrelser –
opptil 86 cm/34 tommer langt.
● Skann bøker, regnskaper, notater, kort med mer
ved hjelp av planskanneren.
● Tilpass skanneprofiler, forbedre bilder, lagrer filer
på angitte steder med mer ved hjelp av HP
Smart Document Scan Software.Få enkelt tilgang
til dem ved hjelp av firelinjers LCD-skjerm.

Stol på HP-pålitelighet og spar verdifull tid.
● Skann i trygg forvissning – HP Precision
Feed-teknologiene inkluderer ultrasonisk
dobbeltmatingsdeteksjon, håndtering av blandede
bunker og avansert papirvalg for at
skanneprosjekter skal gå glatt.
● Sett din lit til en pålitelig, robust skanner som er
bygd for å håndtere opptil 3000 skannede sider
per dag.
● Overvåk systemspesifikasjoner og status for
skanneren enkelt med HP Web Jetadmin.
● Dra nytte av den ettårs garantien og
garantiutvidelser som understøttes av HPs
prisbelønte dekning.

Integrer og forbedre dokumentbehandlingen
enkelt.
● Integrer denne skanneren sømløst i eksisterende
prosesser ved hjelp av funksjonsrike TWAIN-,
ISIS®- og WIA-drivere.
● Forenkle skanneoppgaver med HP Smart
Document Scan Software og forbedre bilder
automatisk for ideell skanning.
● Optimaliser skanningen i første runde med Kofax
Virtual ReScan® Pro og oppnå økt
OCR-nøyaktighet.
● Skann, organiser og del dokumenter på en enkel
måte: lag et personlig
dokumentbehandlingssystem rett ut av esken med
Nuance PaperPort.

● Kvikksølvfrie pærer.
● Spar strøm ved å angi at skanneren skal slå seg av automatisk når den ikke er i
bruk.
●
Reduser energiforbruket med LED-basert skanneteknologi1.

ENERGY STAR®-kvalifisert produkt

1 Sammenliknet med tradisjonelle lysstoffrør.

Lever maskinvare og utskriftsrekvisita til gjenvinning. HPs tjenester for administrasjon av
lagerressurser og resirkulering gjør ansvarlig avhending enkelt.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Skanneteknologi
Skannetype
Skanneoppløsning
Inndatamodi for skanning

Lyskilde (skanning)
Bildeskalerings- eller
forstørrelsesområde

CCD (Charge Coupled Device)
Glassplate, ADM; Fargeskanning: Ja
Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi
Optisk: Opptil 600 dpi
Frontpanelskanning til HP Smart Document Scan-programvare; HP
Document Copy (dokumentkopiering); programvareskanning med HP
Smart Document Scan-programvare; brukerprogram via TWAIN-, ISIS-,
WIA- eller Kofax VRS-drivere
Lysdiode (LED)
1 til 999 % i steg på 1 %

Dpi-innstillinger for
utskriftsoppløsning

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Gråtonenivåer/bitdybde

256; Bitdybde: 24-bits
Ja, ultrasonisk
Standard, 100 ark

Oppdaging av flermating
Kapasitet for automatisk
dokumentmater
Tosidig ADM-skanning
Mediestørrelse (ADM)
Medievekt (ADM)
Standard tilkoplingsmuligheter
Kontrollpanel

Kapasitet (daglig)
Avanserte skannerfunksjoner

Medietyper som støttes
Filformat for skanning

Twain-versjon
Inkludert programvare
Kompatible operativsystemer
Minimum systemkrav

Ja
A4; A5; egendefinert; langt papir opp til 864 mm
49 til 120 g/m²
1 Hi-Speed USB 2.0
7 frontpanelknapper (Tilbake-navigering, Avbryt, OK/Velg med opp- og
ned-piler, Skann ensidig, Skann tosidig, Hvilemodus,
Verktøy-hjelpeprogram); LCD-skjerm
Opptil 3000 sider
Bildeforbedringer som fjerning av blanke sider, beskjæring, korrigering
av skjevhet, retning; strekkodedetektering; skilling av bunker;
dokumentfletting; HP Precision Feed-teknologi
Papir (vanlig, blekkskriver, foto)
BMP, JPG, TIFF, TIFF (komprimert), flersiders TIFF, PNG, PDF (normal,
normal med bilder, bare søkbart bilde, MRC), PDF/A, RTF, TXT,
UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS
Versjon 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, XP Professional x64
PC: Windows® 7 og Windows Vista®: minst 1,3 GHz prosessor, 1 GB
minne; For Microsoft® Windows® XP: minst 1,3 GHz prosessor, 512
MB minne; For alle systemer: 300 MB (ninimum) ledig harddiskplass (80
MB for bare drivere), USB 2.0-port, CD-ROM-stasjon, 1024 x 768
SVGA-skjerm, 16-bits farger;

Temperaturverdier ved drift:10 til 35 °C
Lagringstemperatur:-40 til 60 °C
Anbefalte temperaturverdier ved drift:10 til 35 °C
Anbefalte fuktighetsverdier ved drift:15 til 80 % RF
Fuktighetsområde når uvirksom:15 til 80 % RF
Strøm
Strømforbruk:maks. 50 watt, 15,5 watt (ventemodus), 3,0 watt
(hvilemodus), 0,5 watt (manuelt av)
Strømtilførsel:Inngangsspenning 100 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz
(+/-3 Hz)
ENERGY STAR
Ja
Informasjon om samsvar med
IEC 60950-1: 2005 2. utgave; nasjonale avledninger, tilknyttede
forskrifter/sikkerhet
frivillige og obligatoriske sertifiseringer: Russland (GOST), EU (CE og
Nemko GS)
Elektromagnetisk kompatibilitet
Class B; EU (EMC-direktiv, 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), Russland (GOST)
Produktmål
b x d x h:515 x 426 x 211 mm; Pakket:607 x 507 x 342 mm
Produktvekt
10,61 kg; Pakket:13,45 kg
Innhold i esken
HP Scanjet Enterprise 7500 planskanner med automatisk dokumentmater
(ADM); Hi-Speed USB-kabel; strømadapter med strømledning; CDer
med programvare (HP Smart Document Scan Software, Nuance
PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro OCR, Kofax VirtualReScan Pro, HP
TWAIN-driver, EMC ISIS-driver); Oppsett- og kundestøttehåndbok.
Garanti
Ett års begrenset maskinvaregaranti, telefon- og webstøtte inkludert.
Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og
lokale lover og regler.
Tilbehør
C9943B HP ADF pakke med rengjøringskluter
L2718A HP 100 ADF-valseerstatningssett
Service- og støttealternativer
U4937E HP Care Pack, utskifting neste virkedag, 3 år (alle land unntatt
Tyrkia, EEM, Russland, Baltikum og SIS)
UK003E HP Care Pack, standardutskifting, 3 år (bare EEM, Russland,
Baltikum og SIS)
UH257E HP Care Pack, depotservice, 3 år (bare Tyrkia)
U4938E HP Care Pack, utskifting på stedet neste virkedag, 3 år
(ikke tilgjengelig i alle land, undersøk tilgjengeligheten i landet)
Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik
kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.
Driftsmiljø

Besøk nettstedet vårt på http://www.hp.com for mer informasjon
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