HP Scanjet Enterprise 7500 flatbäddsskanner

Idealisk för arbetsgrupper i administrerade miljöer som
behöver en effektiv, pålitlig skanningslösning som enkelt
kan integreras i det befintliga
dokumenthanteringssystemet eller användas som en
fristående lösning.

Skanna snabbt och med utmärkta bildresultat.
● Skanna snabbt och pålitligt – upp till 50 sid/min
eller 100 bilder/min med 200 dpi i svartvitt,
gråskala och färg.

Räkna med HPs tillförlitlighet och spara
värdefull tid.

● Skanna upp till 100 sidor i taget och välj bland
många olika papperstyper, -tjocklekar och
-storlekar – upp till 86 cm/34 tum långa.

● Skanna med förtroende – HP Precision
Feed-tekniken omfattar ultraljudsdetektering av
dubbelmatning, hantering av blandade buntar och
avancerad pappersupphämtning för att hålla igång
skanningsprojekten på ett smidigt sätt.

● Skanna böcker, liggare, anteckningar, kort och
annat med hjälp av flatbäddsskannern.

● Räkna med en pålitlig, robust skanner som är
byggd för att skanna upp till 3000 sidor om dagen.

● Anpassa skanningsprofiler, förbättra bilder, spara
filer på angivna platser och mycket annat med
hjälp av programmet HP Smart
dokumentskanning.Kom enkelt åt dem via en
fyrradig LCD-display.

● Du kan enkelt övervaka skannerns
systemspecifikationer och status med hjälp av HP
Web Jetadmin.
● Dra fördel av ett års garanti och tillägg som backas
upp av HPs prisbelönta täckning.

Du kan enkelt integrera och förbättra
dokumenthanteringen.
● Den här skannern kan integreras sömlöst i
befintliga arbetsflöden med TWAIN-, ISIS®- eller
WIA-drivrutiner med full funktionalitet.
● Förenkla skanningen med programmet HP Smart
dokumentskanning och förbättra bilderna
automatiskt för idealisk skanning.
● Optimera skanningen i första omgången med
Kofax Virtual ReScan® Pro och få ökad
OCR-precision.
● Du kan enkelt skanna, organisera och dela
dokument: skapa ett personligt
dokumenthanteringssystem på direkten med
Nuance PaperPort.

● Kvicksilverfria lampor.
● Spara energi genom att ställa in skannern så att den stängs av automatiskt när
den inte används.
●
Minska energiförbrukningen med LED-baserad skanningsteknik1.

ENERGY STAR®-godkänd produkt

1 I jämförelse med traditionella fluorescerande glödlampor.

Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. HPs tjänster för
inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett
ansvarsfullt sätt.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Avläsningsteknik
Skanningstyp
Skanningsupplösning
Metod för inläsning vid skanning

Ljuskälla (skanning)
Skaländrings- eller
bildförstoringsintervall

CCD
Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Färgskanning: Ja
Maskinvara: Upp till 600 x 600 dpi
Optisk: Upp till 600 dpi
Skanning via frontpanelen till programmet HP Smart dokumentskanning;
HP dokumentkopiering; skanning med programmet HP Smart
dokumentskanning; användartillämpning via TWAIN-, ISIS-, WIA- eller
Kofax VRS-drivrutiner
Ljusdiod (LED)
1 till 999 % i steg om 1 %

Upplösningsinställningar för
utmatning

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

Gråskalenivåer/Bitdjup

256; Bitdjup: 24-bitars
Ja, ultraljud
Standard, 100 ark

Detektering av flerarksinmatning
Kapacitet för automatisk
dokumentmatare
Dubbesidig ADM-skanning
Mediestorlek (ADM)
Medievikt (ADM)
Standardanslutning
Kontrollpanel

Driftscykel (per dag)
Avancerade skannerfunktioner

Medietyper som stöds
Filformat för skanning

Twain-version
Medföljande program

Kompatibla operativsystem
Lägsta systemkrav

Ja
A4; A5; egen; upp till 864 mm långt papper
49 till 120 g/m²
1 Hi-Speed USB 2.0
7 knappar på frontpanelen (bakåtnavigering, avbryt, OK/välj med
uppåt- och nedåtpilar, enkelsidig skanning, dubbelsidig skanning,
viloläge, verktyg); LCD-skärm
Upp t 3000 sidor
Bildförbättringar som borttagning av tomma sidor, beskärning,
korrigering av skevning, orientering; streckkodsdetektering;
satsseparering; dokumentsammanslagning; HP Precision Feed-teknik
Papper (vanligt, bläckstråle-, foto-)
BMP, JPG, TIFF, TIFF (komprimerat), flersidigt TIFF, PNG, PDF (normalt,
normalt med bilder, sökbart med enbart bilder, MRC), PDF/A, RTF, TXT,
UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS
Version 2.1
Programmet HP Smart dokumentskanning, HP TWAIN-drivrutin, EMC
ISIS-drivrutin, 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 och Windows Vista®: processor på minst 1,3 GHz, 1
GB RAM; För Microsoft® Windows® XP: en processor på minst 1,3
GHz, 512 MB RAM; För alla system: 300 MB (minst) ledigt
hårddiskutrymme (80 MB för enbart drivrutiner), USB 2.0-port,
CD-ROM-enhet, 1024 x 768 SVGA-bildskärm, 16-bitars färg;

Driftstemperatur:10 to 35 ºC
Förvaringstemperatur:-40 till 60 °C
Rekommenderad driftstemperatur:10 to 35 ºC
Rekommenderad luftfuktighet vid drift:15 till 80 % relativ luftfuktighet
Luftfuktighet vid förvaring:15 till 80 % relativ luftfuktighet
Strömförsörjning
Energiförbrukning:50 W max, 15,5 W (standby), 3,0 W (viloläge), 0,5
W (manuellt avstängd)
Strömförsörjning:Inspänning 100 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/3 Hz)
ENERGY STAR
Ja
Information om överensstämmelse
IEC 60950-1: 2005 2:a utgåvan; nationella variationer, frivilliga och
med regler/säkerhet
obligatoriska certifieringar: Ryssland (GOST), Europeiska unionen (CE
och Nemko GS)
Elektromagnetisk kompatibilitet
Klass B; EU (EMC-direktivet, 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), Ryssland (GOST)
Produktmått
b x d x h:515 x 426 x 211 mm; I förpackning:607 x 507 x 342 mm
Produktens vikt
10,61 kg; I förpackning:13,45 kg
Medföljer
HP Scanjet Enterprise 7500 flatbäddsskanner med automatisk
dokumentmatare (ADM); Hi-Speed USB-kabel; strömadapter med
strömsladd; CD-ROM-skivor med programvara (programmet HP Smart
dokumentskanning, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro OCR, Kofax
VirtualReScan Pro, HP TWAIN-drivrutin, EMC ISIS-drivrutin); Installationsoch supporthandbok.
Garanti
Ett års begränsad hårdvarugaranti, telefon- och webbsupport ingår.
Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och
lokal lagstiftning.
Tillbehör
C9943B HP rengöringsdukar för ADM
L2718A HP 100 ersättningssats för ADM-vals
Service- och supporttillval
U4937E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbersdag, 3 år (alla länder
utom Turkiet, EEM, Ryssland, de baltiska länderna och CIS)
UK003E HP Care Pack, standardutbytesservice, 3 år (endast EEM,
Ryssland, de baltiska länderna och CIS)
UH257E HP Care Pack, retur till depå, 3 år (endast Turkiet)
U4938E HP Care Pack, utbyte på platsen nästa arbetsdag, 3 år
(ej tillgängligt i alla länder, kontrollera tillgängligheten i varje land)
Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra
din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett
expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.
Driftsmiljö

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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