Scanner de base plana HP Scanjet Enterprise 7500

Ideal para grupos de trabalho em ambientes geridos que
necessitem de uma solução de digitalização eficiente,
fiável que se possa integrar facilmente no respectivo
sistema de gestão de documentos ou funcionar como
uma solução única.

Obtenha uma digitalização rápida e imagens
com excelentes resultados.

Conte com a fiabilidade da HP e poupe tempo
precioso.

● Obtenha uma digitalização rápida e fiável – até
50 ppm/100 ipm com 200 ppp a preto e
branco, cinzentos e a cor.

● Digitalize com confiança – as tecnologias HP
Precision Feed incluem a detecção de alimentação
dupla ultrasónica, manuseamento misto de pilhas e
selecção avançada de papel para manter os
projectos de digitalização sem problemas.

● Digitalize até 100 páginas de uma vez e escolha
a partir de uma variedade de tipos, espessuras
e tamanhos de papel – até 86 cm/34 polegadas
de comprimento.
● Digitalize livros, registos, notas, cartões e mais
através do scanner de base plana.
● Personalize perfis de digitalização, aperfeiçoe
imagens, guarde ficheiros em localizações
específicas e mais, utilizando o Software HP
Smart Document Scan.Aceda facilmente através
do ecrã LCD de quatro linhas.

● Conte com um scanner fiável e robusto,
desenvolvido para suportar 3.000 páginas
digitalizadas por dia.
● Monitorize com facilidade as especificações do
sistema e o estado do seu scanner utilizando o HP
Web Jetadmin.
● Tire partido de uma garantia de um ano ou
suplementos apoiados pela cobertura premiada da
HP.

Integre e melhore facilmente a gestão de
documentos.
● Integre perfeitamente este scanner em fluxos de
trabalho existentes, utilizando controladores
TWAIN, ISIS® ou WIA.
● Simplifique as tarefas de digitalização com o
Software HP Smart Document Scan e aperfeiçoe
automaticamente as imagens para digitalizações
ideais.
● Melhore as digitalizações à primeira passagem
com o Kofax Virtual ReScan® Pro e consiga uma
precisão OCR melhorada.
● Digitalize, organize e partilhe documentos com
facilidade: Crie um sistema de gestão digital de
documentos com o Nuance PaperPort.

● Lâmpadas sem mercúrio.
● Poupar energia ao programar o scanner para encerrar automaticamente quando
não estiver em utilização.
●
Reduzir consumo energético com tecnologia de digitalização à base de LED1.

Produto com certificação ENERGY STAR®

1 Quando comparado com lâmpadas fluorescentes tradicionais.

Recicle o hardware do seu computador e consumíveis de impressão. Gestão de activos HP e
serviços de reciclagem facilitam a eliminação responsável.

Scanner de base plana HP Scanjet Enterprise 7500

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tecnologia de Digitalização
Tipo de digitalização
Resolução de digitalização
Modos de Entrada para
Digitalização

Fonte de luz (digitalização)
Gama de escala ou ampliação de
imagem

(CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)
Base plana, alimentador automático de documentos; Digitalização a
cores: Sim
Hardware: Até 600 x 600 ppp
Óptica: Até 600 ppp
Digitalização painel frontal para HP Smart Document Scan; HP
Document Copy; software de digitalização com o Software de
Digitalização Inteligente de Documentos HP. aplicação de utilizador via
controladores TWAIN, ISIS, WIA ou Kofax VRS
Díodo de Emissão de Luz (LED)
1 até 999%, em incrementos de 1%

Definições de ppp de resolução de
saída

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

Niveis de escala de
cinzas/Profundidade de bits

256; Profundidade de Bits: 24 bits

Detecção de multi-alimentação

Sim, ultrasónico
De série, 100 folhas

Capacidade do Alimentador
Automático de Documentos
Digitalização frente e verso ADF
Tamanho de suporte (ADF)
Peso de suportes (ADF)
Conectividade de Série
Painel de Controlo

Ciclo de trabalho (diário)
Características Avançadas do
Scanner

Tipos de suportes suportados
Formato de Ficheiro de
Digitalização
Versão TWAIN
Software Incluído

Sistemas Operativos Compatíveis
Requisitos Mínimos do Sistema

Sim
A4; A5; personalizado; papel longo até 864 mm
49 a 120 g/m²
1 Hi-Speed USB 2.0
7 botões no painel frontal (Navegação de retrocesso, Cancelar,
OK/Seleccionar com setas Para cima e Para baixo, Digitalização
Simplex, Digitalização Duplex, Inactivo, utilitário de Ferramentas); Ecrã
LCD
Até 3000 páginas
Aperfeiçoamentos de imagem, como a eliminação de páginas em
branco, recortar, desenviesar, orientação; detecção de código de
barras; separação em lote; Integração de documentos; Tecnologia HP
Precision Feed
Papel (comum, jacto de tinta, fotográfico)
BMP, JPG, TIFF, TIFF (comprimido), multi-page TIFF, PNG, PDF (normal,
normal com imagens, apenas imagem pesquisável, MRC), PDF/A, RTF,
TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS
Versão 2.1
Software HP Smart Document Scan, controlador HP TWAIN, controlador
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
PC: Windows® 7 e Windows Vista®: pelo menos um processador a 1.3
GHz, 1 GB de RAM; Para o Microsoft® Windows® XP: pelo menos um
processador a 1.3 GHz, 512 MB de RAM; Para todos os sistemas: 300
MB (no mínimo) de espaço livre no disco rígido (apenas para os
controladores de 80 MB), porta USB 2.0, unidade CD-ROM, monitor
SVGA 1024 x 768, cor de 16 bits;

Amplitude Térmica em Funcionamento:10 a 35° C
Amplitude Térmica de Armazenamento:-40 até 60 ºC
Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento:10 a 35° C
Amplitude de Humidade Recomendada para Funcionamento:15 a 80%
HR
Intervalo Humidade de Não Funcionamento:15 a 80% HR
Alimentação
Consumo de Energia:50 watts no máximo, 15,5 watts (em espera), 3,0
watts (inactiva), 0,5 watts (desligada)
Requisitos de Energia:Tensão de entrada 100 até 240 V CA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR
Sim
Informações acerca da
Em conformidade com a IEC 60950-1: 2ª Edição de 2005;
conformidade
regulamentações nacionais derivadas, certificações voluntárias e
regulamentar/segurança
obrigatórias associadas: Rússia (GOST), União Europeia (CE e Nemko
GS)
Compatibilidade electromagnética
Classe B; UE (Directiva 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), Rússia (GOST)
Dimensões do produto
l x pr x a:515 x 426 x 211 mm; Embalado:607 x 507 x 342 mm
Peso do produto
10,61 kg; Embalado:13,45 kg
Conteúdo da embalagem
Scanner de base plana HP Scanjet Enterprise 7500 com alimentador de
documentos automático (ADF); cabo Hi-Speed USB; transformador de
corrente com cabo de alimentação; CD-ROMs com software (Software
HP Smart Document Scan, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro OCR,
Kofax VirtualReScan Pro, controlador HP TWAIN, controlador EMC
ISIS); Manual de Configuração e Suporte.
Garantia
Garantia limitada de um ano em hardware, suporte telefónico e internet
incluídos. A garantia e as opções de assistência variam conforme o
produto, o país e a legislação local.
Acessórios
C9943B Pacote de panos de limpeza ADF HP
L2718A Kit de substituição de rolos ADF HP 100
Opções de Serviço e Suporte
U4937E HP Care Pack, Serviço de troca no dia útil seguinte, 3 anos
(todos os países excepto Turquia, EEM, Rússia, Países Bálticos e CIS)
UK003E HP Care Pack, Serviço de troca padrão, 3 anos (apenas EEM,
Rússia, Países Bálticos e CIS)
UH257E HP Care Pack, Devolução à fábrica, 3 anos (apenas na
Turquia)
U4938E HP Care Pack, Serviço de troca no dia útil seguinte, 3 anos
(não está disponível em todos os países, verifique a disponibilidade a
nível nacional)
Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o
seu ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com
assistência especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades
através dos serviços HP Care Pack.
Ambiente de funcionamento

Para mais informações, visite o nosso site da Internet em http://www.hp.com
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