Plochý skener HP Scanjet Enterprise 7500

Ideálne pre pracovné skupiny v spravovaných
prostrediach, ktoré potrebujú výkonné, spoľahlivé
riešenie skenovania, ktoré môžu jednoducho integrovať
do existujúceho systému správy dokumentov alebo
ovládať ako samostatné riešenie.

Získajte rýchle skenovanie a excelentné
obrázky.

Spoľahnite sa na spoľahlivosť HP a šetrite
cenný čas.

● Získajte rýchle, spoľahlivé skenovanie – až 50
str./min./100 obr./min pri 200 dpi v
čiernobielej, odtieňoch šedej a vo farbe.

● Skenujte s dôverou – Technológie HP Precision Feed
zahŕňajú ultrazvukové rozpoznanie dvoch listov,
narábanie so zmiešanými stohmi a vylepšené
vyberanie papiera pre plynulý priebeh skenovania
projektov.

● Skenujte až 100 strán na jeden krát a zvoľte si z
rôznych typov, hrúbok a rozmerov papierov – s
dĺžkou až do 86 cm/34 palcov.
● Skenujte knihy, hlavné knihy, poznámky, karty a
ešte viac pomocou plochého skenera.
● Úprava skenovacích profilov, zlepšenie obrázkov,
uloženie súborov na špecifické miesto a ešte
viac, pomocou softvéru HP Smart Document
Scan.Pristupujte k týmto funkciám jednoducho
pomocou štvorriadkového LCD displeja.

● Spoľahnite sa na spoľahlivý, robustný skener
vytvorený pre spracovanie až 3 000
naskenovaných strán denne.
● Jednoducho monitorujte systémové špecifikácie a
stav skenera pomocou HP Web Jetadmin.
● Získajte výhody jednoročnej záruky a doplnkov,
ktoré sú zastrešené oceneným krytím od spoločnosti
HP.

Jednoduchá integrácia a zlepšenie správy
dokumentov.
● Jednoducho integrujte skener do existujúceho
pracovného toku pomocou ovládačov TWAIN,
ISIS® alebo WIA.
● Zjednodušte skenovacie úlohy pomocou softvéru
HP Smart Document Scan a automaticky zlepšite
obrázky pre ideálne skeny.
● Optimalizujte skeny pri prvom prechode s Kofax
Virtual ReScan® Pro a získajte vyššiu presnosť
OCR.
● Jednoduché skenovanie, organizovanie a
zdieľanie dokumentov: vytvorte systém správy
osobných archívnych dokumentov okamžite po
vybalení s Nuance PaperPort.

● Bezortuťové žiarovky.
● Šetrite energiu nastavením automatického vypnutia skenera, keď ho nepoužívate.
●
Znížte spotrebu energie s technológiou skenovania založenou na LED1.

Spĺňa požiadavky normy ENERGY STAR®

1 V porovnaní s tradičnými fluorescenčnými žiarovkami.

Recyklujte hardvér vášho počítača a spotrebné materiály. Služby správy majetku a
recyklovania HP zjednodušujú zodpovedné likvidovanie.

Plochý skener HP Scanjet Enterprise 7500

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania
Typ skenera
Rozlíšenie skenovania
Režimy vstupu pri skenovaní

Zdroj svetla (snímanie)
Rozsah zmeny mierky alebo
zväčšenia obrázka

Charge Coupled Device (CCD)
Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Farebné skenovanie:
Áno
Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
Skenovanie z predného panela do softvéru HP Smart Document Scan;
nástroj HP Document Copy; softvérové skenovanie pomocou aplikácie HP
Smart Document Scan; používateľská aplikácia prostredníctvom
ovládačov TWAIN, ISIS, WIA a Kofax VRS
Dióda emitujúca svetlo (LED)
1 až 999% v prírastkoch po 1 %

Nastavenie výstupného rozlíšenia
dpi

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

Odtiene šedej/bitová hĺbka

256; Bitová hĺbka: 24-bitová
áno, ultrazvukom
Štandard, 100 listov

Detekcia vstupu viacerých stránok
Kapacita automatického podávača
dokumentov
Obojsmerné snímanie ADF
Veľkosť médií (ADF)
Hmotnosť médií (ADF)
Štandardné pripojenie
Ovládací panel

Pracovný cyklus (denný)
Rozšírené funkcie skenera

Podporované typy médií
Formát naskenovaného súboru

Verzia štandardu TWAIN
Zahrnutý softvér

Kompatibilné operačné systémy
Minimálne požiadavky na systém

Áno
A4; A5; vlastné; veľký papier až do 864 mm
49 až 120 g/m²
1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
7 tlačidiel na prednom paneli (Posun nazad, Zrušiť, OK/Výber pomocou
hornej a dolnej šípky, Jednostranné skenovanie, Obojstranné skenovanie,
Spánok, Nástroje); LCD displej
Až 3000 strán
Vylepšenia obrazu, napr. odstránenie prázdnych strán, orezanie,
vyrovnanie zošikmenia, orientácia; rozpoznanie čiarových kódov;
oddelenie skupiny; spojenie dokumentov; Technológia HP Precision Feed
Papier (kancelársky, atramentový, fotografický)
BMP, JPG, TIFF, TIFF (komprimované), viacstránkové TIFF, PNG, PDF
(normálne, normálne s obrázkami, prehľadávateľné len s obrázkami,
MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF,
XPS
Verzia 2.1
Softvér HP Smart Document Scan, ovládač HP TWAIN, ovládač 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
Osobný počítač: Windows® 7 a Windows Vista®: najmenej procesor
1,3 GHz, 1 GB RAM; Pre Microsoft® Windows® XP: najmenej procesor
1,3 GHz, 512 MB RAM; Pre všetky systémy: 300 MB voľného miesta na
pevnom disku (minimálne) (80 MB iba na ovládače), port USB 2.0,
jednotka CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, 16-bitové farby;

Povolená teplota prevádzkového prostredia:10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt:-40 až 60° C
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt:10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia:od 15 do 80 % relatívnej
vlhkosti
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu:od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti
Zdroj
Spotreba energie:50 W maximálne, 15,5 W (pohotovostný), 3,0 W
(režim spánku), 0,5 W (manuálne vypnuté)
Požiadavky na napájanie:Vstupné striedavé napätie 100 až 240 V
(+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR
Áno
Informácie o súlade s právnymi
IEC 60950-1: 2005 2. vydanie; národné odvodeniny, súvisiace
predpismi/bezpečnosť
dobrovoľné a povinné certifikáty: Rusko (GOST), Európska Únia (CE a
Nemko GS)
Elektromagnetická kompatibilita
Trieda B; EU (smernica 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), Rusko (GOST)
Rozmery produktov
d x v x š:515 x 426 x 211 mm; S balením:607 x 507 x 342 mm
Hmotnosť produktu
10,61 kg; S balením:13,45 kg
Čo je v krabici
Skener HP Scanjet Enterprise 7500 Flatbed s automatickým podávačom
dokumentov (ADF); kábel USB Hi-Speed; napájací adaptér s napájacím
káblom; disky CD-ROM so softvérom (softvér HP Smart Document Scan,
Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro OCR, Kofax VirtualReScan Pro,
ovládač HP TWAIN, ovládač EMC ISIS); Príručka na inštaláciu a
podporu.
Záruka
Obmedzená záruka na hardvér 1 rok vrátane telefonickej a webovej
podpory. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny
a miestnych právnych predpisov.
Príslušenstvo
C9943B Balenie handričiek na čistenie ADF HP
L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF
Možnosti servisu a podpory
U4937E HP Care Pack, Služba výmeny na nasledujúci pracovný deň, 3
roky (všetky krajiny okrem Turecka, EEM, Ruska, Baltských štátov a CIS)
UK003E HP Care Pack, štandardná služba výmeny, 3 roky (iba EEM,
Rusko, Baltské štáty a CIS)
UH257E HP Care Pack, vrátenie do skladu, 3 roky (iba Turecko)
U4938E HP Care Pack, výmena na mieste v nasledujúci pracovný deň, 3
roky
(nie je dostupné vo všetkých krajinách, dostupnosť skontrolujte vo svojej
krajine)
Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť
vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s
odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám
prostredníctvom služieb HP Care Pack.
Prevádzkové prostredie

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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