Pracovní stanice pro snímání dokumentů HP Scanjet Enterprise
8500 fn1
Ideální pro pracovní skupiny ve sdílených tiskových
prostředích vyžadující velkoobjemové skenování
a sdílení, které chtějí zlepšit pracovní postupy a správu
dokumentů se všemi výhodami špičkové správy
a zabezpečení.

Využijte vysoké rychlosti sdílené produktivity.

Zlepšete své podnikání díky síťové správě.

● Spravujte úlohy přímo pomocí 20,3cm (8") barevného
dotykového ovládacího panelu HP Easy Select s vestavěnou
klávesnicí.

● Proaktivně spravujte své prostředí pro zpracování
obrazových dat a ušetřete čas a prostředky IT: integrujte
svůj skener pomocí špičkových řešení od společnosti HP.

● Skenujte dokumenty rychlostí až 60 str./min a až 120
obr./min1. Automatický podavač dokumentů na 100 listů
podporuje jedno či dvoustranné dokumenty o formátu od
A6 až po 86,34 cm (34").

● Vestavěný webový server zjednodušuje sdílení a snadnou
integraci do stávajících systémů pomocí špičkových
síťových funkcí.

● Skenujte přímo do síťové složky, na FTP, e-mailovou adresu,
jednotku USB, umístění Sharepoint™ a síťovou tiskárnu.

● Provádějte snadné aktualizace, spravujte a rozšiřujte
možnosti síťových zařízení a maximálně využijte svou
investici.

● Rozšiřte možnosti snímání a integrujte řešení prostřednictvím
zásuvky pro integraci hardwaru2.

● Vytvářejte standardní pracovní postupy napříč zařízeními
včetně vlastních pracovních postupů pomocí volitelného
softwaru HP Digital Sending Software3.

Využívejte spolehlivé velkoobjemové skenování.

Udržte citlivá data v bezpečí díky špičkovým
bezpečnostním prvkům.

● Skener s pracovní zátěží 5000 stran denně spolehlivě
zajistí potřeby velkoobjemového skenování.
● Převádějte naskenované dokumenty na upravitelný text
prostřednictvím optického rozpoznávání znaků (OCR)
a ukládejte je do různých formátů souborů, včetně PDF,
JPEG, TIFF, Microsoft Word™ a dalších.
● Technologie HP Precision Feed zajišťující oddělení stránek
před podáním a podle potřeby automatické zarovnání
zaručuje spolehlivé skenování.
● Zlepšení čitelnosti obrázků: vypuštění více barev usnadňuje
čtení naskenovaných obrázků tím, že odstraní specifické
barvy.

● Díky standardně šifrovanému zabezpečenému vysoce
výkonnému pevnému disku HP můžete chránit citlivá data
uložená v zařízení.
● Udržte důvěrné informace v bezpečí a využijte možnosti
vícenásobného ověřování pomocí HP Access Controls.
● Nastavte, kdo může skenovat a kam lze ukládat soubory
pomocí pokročilých bezpečnostních funkcí, včetně IPSec.
● Vytvářejte, skenujte a sdílejte citlivé obchodní informace
bezpečně díky šifrování e-mailů a souborů PDF
chráněných heslem.

1 Rychlosti skenování byly měřeny s rozlišením 200 dpi (černobíle, barevně a v odstínech šedi) a při použití papíru formátu A4 na výšku.
2 Zařízení připojená prostřednictvím zásuvky pro integraci hardwaru může být nutné zakoupit samostatně.

3 Volitelná aplikace HP Digital Sending Software (HP DSS) je k dispozici ke stažení. Není kompatibilní se všemi verzemi aplikace HP DSS. Další informace vám
poskytne společnost HP nebo je naleznete na adrese www.hp.com/go/dss.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technologie skenování
Typ skeneru
Rozlišení skeneru

Vstupní režimy skenování
Světelný zdroj (skenování)
Nastavení výstupního rozlišení
Odstíny šedé / bitová hloubka
Detekce podání více listů současně
Kapacita automatického podavače
dokumentů

CCD (Charge Coupled Device) ploché skenování; Kontaktní obrazový
senzor (CIS) automatický podavač dokumentů
Ploché provedení, ADF; Barevné skenování: ano
Hardware: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
Rozšířené: Až 600 dpi
Displej ovládacího panelu SVGA s uživatelským rozhraním HP Easy
Select
elektroluminiscenční dioda (LED)
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitová hloubka: 24bitová
Ano, ultrazvuková
Standardní, 100 listů

Oboustranné skenování
prostřednictvím automatického
podavače dokumentů

ano

Velikost médií (aut. podavač
dokumentů)

A4; A5; A6; vlastní velikosti

Hmotnost médií (aut. podavač
dokumentů)

49 až 120 g/m²

Standardní připojitelnost

10/100/1000 Ethernet; 1 vysokorychlostní hostitelský port USB (zadní);
1 vysokorychlostní hostitelský port USB (přímý); 1 zásuvka pro integraci
hardwaru (HIP) vysokorychlostní USB
displej SVGA s uživatelským rozhraním HP Easy Select; ovladač
nastavení jasu obrazovky; indikátory LED (provoz, data a upozornění);
tlačítka (start, zrušit, režim spánku, reset) virtuální klávesnice;
vysokorychlostní hostitelský port USB
Až 5000 stran
Technologie HP Precision Feed zahrnuje integrovanou ultrazvukovou
detekci vícenásobného podávání; pokročilé funkce pro automatické
vylepšení obrazu jako například odstranění prázdných stránek, vypuštění
více barev, automatické ořezání, automatické vyrovnání zešikmení
a automatické nastavení limitu; podpora delších stránek; přepínání
černého/bílého pozadí; rychlé nastavení profilů skenování; možnosti
odesílání: složka, FTP, e-mail, síťový fax, tisk, zařízení USB Flash,
Sharepoint, více cílových umístění; standardní šifrovaný pevný disk
Papír (obyč., pro ink. tiskárny, fotogr.); obálky; štítky; karty, pouze na
skleněné desce skeneru (vizitky, pojištění, embosované, plastikové
identifikační, kreditní karty)
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (pouze obraz, s možností hledání, vysoce
komprimované a šifrované pomocí AES), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF,
HTML
Vestavěná aplikace OCR IRIS, kompatibilní s aplikací HP Digital Sending
Software 4.91.21 (volitelná)
Není vyžadován žádný operační systém.
Počítač: sdílení složek systému Windows®, sdílení v systémech DFS a
Novell®; klient Windows® pro přístup na stránky vestavěného
webového serveru;

Ovládací panel

Pracovní kapacita (denně)
Pokročilé funkce skeneru

Podporované typy médií

Formát skenovaných souborů

Dodávaný software
Kompatibilní operační systémy
Minimální požadavky na systém

Rozsah provozních teplot: 10 až 35 ºC
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 65 °C
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 až 35 ºC
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 80% relativní vlhkost (bez
kondenzace)
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 15 až 70 % RV (bez kondenzace)
Napájení
Spotřeba: maximálně 70 W, 37 W (provoz), 24 W (režim spánku),
<1 W (vypnuto/pohotovostní režim)
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 %), 2,6 A
Akustický výkon
4,0 B(A) (v klidu); 7,1 B(A) (provoz, skenování pomocí automatického
podavače dokumentů formátu A4 ve výchozím nastavení rychlostí
66 str./min)
ENERGY STAR
ano
Regulační informace o
IEC 60950-1: 2005, 2. vydání; CSA/UL 60950-1, 2. vydání (2007);
kompatibilitě/bezpečnost
EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; Zkušební
certifikát CB
Kompatibilita s elektromagnetickými Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES (Evropa);
normami
CISPR 22 vyd. 5: 2005 +A1: 2005 +A2: 2006, třída A; EN 55022:
2006 +A1: 2007, třída A; Třída A, odkazující na ANSI 63,4-2003; EN
61000-3-2: 2006, třída A (harmonické veličiny); EN 61000-3-3: 1995
+ A1: 2001 +A2: 2005 (blikání); CISPR 24 vyd. 1: 1997 +A1: 2001
+A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE
Rozměry produktu
š x h x v: 520,7 x 533,4 x 308,1 mm; Včetně balení: 630 x 601 x
428 mm
Hmotnost produktu
20,18 kg; Včetně balení: 23,50 kg
Co je obsaženo v krabici
L2717A Pracovní stanice pro snímání dokumentů HP Scanjet Enterprise
8500 fn1 (s vestavěným vysoce výkonným zabezpečeným pevným
diskem); Zásuvka pro integraci hardwaru, instalační příručka, disk CD
s dokumentací, univerzální zdroj napájení, napájecí kabel
Záruka
Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den,
včetně telefonické a webové podpory. Možnosti záruky a podpory se
liší v závislosti na produktech, zemích a platných národních předpisech.
Příslušenství
J8007G Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
L2718A Náhradní válec HP 100 ADF
L2710A Volitelná klávesnice HP
T1936AA Software HP MFP Digital Sending 4.0
Možnosti služeb a podpory
HZ666E – 3 roky hardwarové podpory následující pracovní den HP
Scanjet 8500fn1
HZ668E – 3 roky hardwarové podpory s odpovědí do 4 hodin 13x5 HP
Scanjet 8500fn1
HZ673E – 4 roky hardwarové podpory následující pracovní den HP
Scanjet 8500fn1
HZ674E – 5 let hardwarové podpory následující pracovní den HP
Scanjet 8500fn1
HZ675PE – 1 rok pozáruční služby hardwarové podpory následující
pracovní den HP 8500fn1
HZ677PE – 1 rok pozáruční služby hardwarové podpory s odpovědí do
4 hodin 13x5 HP Scanjet 8500fn1
HZ678PE – 2 roky pozáruční služby hardwarové podpory následující
pracovní den HP Scanjet 8500fn1
Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.
Provozní prostředí

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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● Úspora peněz a energie: spotřeba ve vypnutém stavu nižší než 1 W
● Navrženo s ohledem na životní prostředí – vyrobeno s 12% podílem
recyklovaných plastů
● Zářivky neobsahující rtuť

Vyhovuje normě ENERGY STAR®
Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Služby společnosti
HP pro správu majetku a recyklaci usnadňují ekologickou likvidaci.

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu
podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními
podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být
považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové
chyby obsažené v tomto dokumentu. Veškeré názvy značek a produktů jsou ochrannými nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných firem. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Vytvořeno v EU Září 2011 4AA3-5781CSE

