HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document
Capture-arbejdsstation
Ideel til arbejdsgrupper i styrede printmiljøer, hvor der
scannes meget, og hvor man har brug for en delt løsning
og ønsker at forbedre arbejdsgangene og
dokumentstyringen med de fordele, der fås med en
løsning med førende administration og sikkerhed.

Få fælles produktivitetsløsninger med høj
hastighed.

Udvid forretningen med nem administration
via netværket.

● Håndter nemt jobs direkte fra det 20,3 cm (8") store HP
Easy Select-farvekontrolpanel med berøringsteknologi samt
integreret tastatur.

● Styr dit billedbehandlingsmiljø proaktivt, og spar tid og
penge: Integrer din scanner med markedsførende
løsninger fra HP.

● Scan dokumenter med hastigheder på op til 60 sider pr.
min/120 billeder pr. minut1.Den automatiske
dokumentføder til 100 ark kan håndtere dokumenter fra A6
op til 86,34 cm (34") lange enkelt- eller dobbeltsidede ark.

● Få nemmere deling med integreret webserver, og integrer
nemt løsningen i eksisterende systemer vha. klassens
bedste netværksløsning.

● Scan direkte til netværksmapper, FTP-sites, e-mail-adresser,
USB-drev, Sharepoint™-site og netværksprinter.

● Du kan nemt opdatere, styre og udvide mulighederne for
enheder i netværket og således få mere ud af din
investering.

● Udvid scanningsmulighederne, og integrer løsninger via
hardwareintegrationslommen2.

● Opret standardarbejdsgange på tværs af enheder - eller
tilpassede arbejdsgange - med HP Digital Sending
Software (tilbehør)3.

Få pålidelig scanning af store mængder.

Beskyt følsomme data med de bedste
sikkerhedsegenskaber.

● Få en scanner, der kan scanne op til 5.000 sider pr. dag,
så alle dine scanningsbehov opfyldes.
● Konverter scanninger til redigerbar tekst med OCR, og gem
scanninger i forskellige filtyper, herunder PDF, JPEG, TIFF,
Microsoft Word™ mv.

● Beskyt følsomme data, der er gemt på enheden, med
HP's krypterede high-performance sikre harddisk.
● Beskyt fortroligt materiale, og få mulighed for flere
godkendelsesløsninger med HP Access Controls.

● Vær sikker på at få alle sider med med HP Precision
Feed-teknologi, der skiller siderne, før de indføres, og
automatisk justerer dem, hvis det er nødvendigt.

● Du kan nemt styre, hvem der må scanne, og hvor der kan
gemmes filer med avancerede sikkerhedsegenskaber,
herunder IPSec.

● Få mere læsbare billeder: Flerfarveudfald gør det nemmere
at læse scanninger ved at eliminere specifikke farver.

● Fremstil, scan og del følsomme forretningsdata sikkert via
krypterede PDF-filer med adgangskode.

1 Scanningshastigheder målt ved 200 dpi (sort/hvid, farve og gråtoner) med A4-papir i stående retning.
2 Løsninger, der anvendes via hardwareintegrationslommen kan kræve yderligere anskaffelser.

3 HP Digital Sending Software (HP DSS) er tilbehør og kan downloades. Ikke kompatibelt med alle versioner af HP DSS. Kontakt HP, eller læs mere på
www.hp.com/go/dss.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Scanning - teknologi
Scanningstype
Scanningsopløsning

Scan-inputmetoder
Lyskilde (scanning)
Indstillinger for opløsnings-dpi
Gråtoneniveauer/bitdybde
Registrering af indførsel af flere ark
Automatiske dokumentfremførers
kapacitet
Dupleks ADF-scanning
Papirstørrelse (ADF)
Gramvægt (ADF)
Standardtilslutningsmuligheder
Kontrolpanel

Normeret forbrug (dagligt)
Avancerede scannerfunktioner

Understøttede medietyper
Scan-filformat
Software inkluderet
Kompatible operativsystemer
Minimumskrav til system

Charge Coupled Device (CCD) flatbed; CIS ADF (Contact Image Sensor)
Flatbed, ADF. Farvescanning: Ja
Hardware: Op til 600 x 600 dpi
Optisk: Op til 600 dpi
Forbedret: Op til 600 dpi
Fuld-SVGA kontrolpaneldisplay med HP Easy Select-brugergrænseflade
Light Emitting Diode (LED)
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256. Bitdybde: 24 bit
Ja, ultralyd
Standard, 100 ark.
Ja
A4; A5; A6; specialstørrelser
49 til 120 g/m²
10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vært (bagpå); 1 Hi-Speed
USB-vært (walk-up); 1 hardwareintegrationslomme (HIP) Hi-Speed USB
Fuld-SVGA-display med HP Easy Select-brugergrænseflade; Justering af
skærmens lysstyrke; Indikatorer (Klar, Data, Bemærk); Knapper (Start,
Annuller, Dvale, Nulstil) virtuelt tastatur; Hi-Speed USB-værtsport
Op til 5.000 sider
HP Precision Feed-teknologi med ultralydsregistrering, der registrerer
indføring af flere sider; avancerede billedforbedringsegenskaber, f.eks.
fjernelse af blanke sider, farveudfald, auto-retning, auto-beskæring,
auto-opretning og auto-tærskel; understøtter lange sider; sort/hvide
baggrund, der kan skiftes; hurtig indstilling af scanningsprofiler; send til:
Mapper, FTP, e-mail, netværksfax, print, USB-flashdrev, Sharepoint, flere
destinationer; krypteret harddisk som standard
Papir (almindeligt, inkjet, foto); konvolutter; etiketter; kort, kun flatbed
(visitkort, sygesikring, prægede, plastik-id, kredit)
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (kun billeder, søgbare, high-compressed og
AES-krypteret), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Integreret IRIS OCR-program, kompatibelt med HP Digital Sending
Software 4.91.21 software (tilbehør)
Kræver ikke operativsystem
PC: Windows®-mappedeling, DFS, Novell® share; Windows®-klient til
adgang til Embedded Web Server-sider.

Temperaturområde ved drift: 10 til 35ºC
Temperaturområde ved opbevaring: -40 til 65°C
Anbefalet temperaturområde ved drift: 10 til 35ºC
Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 15 til 80%, RH
(ikke-kondenserende)
Fugtighedsinterval ved opbevaring: 15 Til 70%, RH
(ikke-kondenserende)
Strøm
Strømforbrug: Maks. 70 watt, 37 watt (klar), 24 watt (dvale), <1 watt
(slukket/standby)
Energikrav: Indgangsspænding: 100 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3%), 2,6 A
Lydintensitet
4,0 B(A) (ledig); 7,1 B(A) (drift, ADF-scanning med A4-papir med
standardindstillinger med 66 sider/min)
ENERGY STAR
Ja
Oplysninger om overholdelse af
IEC 60950-1: 2005 2ND EDITION; CSA/UL 60950-1, 2. udgave
myndighedskrav/sikkerhed
(2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl;
CB-testcertifikat
Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5: 2005 +A1:
2005 +A2: 2006, Class A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, Class A;
Class A, med reference til ANSI 63.4-2003; EN 61000-3-2: 2006,
Class A (harmonisk); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005
(flimmer); CISPR 24 Ed 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024:
1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE
Produktmål
b x d x h: 520,7 x 533,4 x 308,1 mm. Med emballage: 630 x 601 x
428 mm
Produktvægt
20,18 kg. Med emballage: 23,50 kg
Kassens indhold
L2717A HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document Capture Workstation
(med integreret high performance sikker harddisk);
Hardwareintegrationslomme, installationsvejledning, cd med
dokumentation, universel strømforsyning, netledning
Garanti
1 års garanti med reparation på stedet næste hverdag, telefonisk
support og websupport er inkluderet Garanti- og supportmuligheder
afhænger af produktet, landet samt lokale lovgivningsmæssige krav.
Tilbehør
J8007G HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs printserver
L2718A HP 100 ADF-valseudskiftningssæt
L2710A HP ekstra tastatur
T1936AA HP MFP Digital Sending Software 4.0
Service- og supportløsninger
HZ666E - HP 3 års hardwaresupport næste hverdag for Scanjet 8500fn1
HZ668E - HP 3 års hardwaresupport 4 timer 13x5 for Scanjet 8500fn1
HZ673E - HP 4 års hardwaresupport næste hverdag for Scanjet 8500fn1
HZ674E - HP 5 års hardwaresupport næste hverdag for Scanjet 8500fn1
HZ675PE - HP 1 års ekstra hardwaresupport næste hverdag for Scanjet
8500fn1
HZ677PE - HP 1 års ekstra hardwaresupport 4 timer 13x5 for Scanjet
8500fn1
HZ678PE - HP 2 års ekstra hardwaresupport næste hverdag for Scanjet
8500fn1
Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit printog billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.
Driftsmiljø

Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com
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● Spar penge og energi: bruger under 1 watt, når slukket
● Designet med tanke på miljøet - fremstillet af 12% genbrugsplastik
● Pærer uden kviksølv

ENERGY STAR®-mærket
Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. HP's aktivstyrings- og genbrugsservices
gør det nemt at bortskaffe udstyr ansvarligt.
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