Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Scanjet Enterprise
8500 fn1
Ιδανικός για ομάδες εργασίας σε διαχειριζόμενο
περιβάλλον που έχουν ανάγκες σάρωσης υψηλού όγκου
και κοινής χρήσης και θέλουν να βελτιώσουν τη ροή
εργασίας και τη διαχείριση των εγγράφων με κορυφαίες
λειτουργίες διαχείρισης και ασφάλειας.

Απολαύστε κοινόχρηστη παραγωγικότητα σε
γρήγορες ταχύτητες.

Ενισχύστε την επιχείρησή σας με τη δυνατότητα
διαχείρισης μέσω δικτύου.

● Διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες απευθείας από τον πίνακα
ελέγχου με έγχρωμη οθόνη αφής HP Easy Select 20,3 cm (8
ιντσών) και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο.

● Διαχειριστείτε προληπτικά το περιβάλλον απεικόνισης και
εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα: ενσωματώστε το
σαρωτή με κορυφαίες λύσεις μάρκετινγκ της HP.

● Σαρώστε έγγραφα με ταχύτητες έως 60 σελίδες/120 εικόνες
ανά λεπτό1. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
χωρητικότητας 100 φύλλων χειρίζεται φύλλα μεγέθους από
A6 έως 86,34 cm (34 ίντσες) και σελίδες δύο όψεων.

● Απλοποιήστε την κοινή χρήση με τον ενσωματωμένο web
server και ενσωματώστε εύκολα τη συσκευή στα συστήματά
σας χρησιμοποιώντας την καλύτερη στην αγορά
δυνατότητα δικτύωσης.

● Σαρώστε απευθείας σε φάκελο δικτύου, τοποθεσία FTP,
διεύθυνση email, μονάδα USB, τοποθεσία Sharepoint™ και
εκτυπωτές δικτύου.

● Ενημερώστε, διαχειριστείτε να επεκτείνετε εύκολα τις
δυνατότητες των δικτυωμένων συσκευών και αξιοποιήστε
ακόμα περισσότερο την επένδυσή σας.

● Επεκτείνετε τις δυνατότητες αποτύπωσης και ενσωματώστε
λύσεις μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού2.

● Δημιουργήστε τυπικές ή ακόμα και προσαρμοσμένες ροές
εργασίας σε συσκευές με το προαιρετικό λογισμικό HP
Digital Sending Software3.

Απολαύστε αξιοπιστία στη σάρωση υψηλού
όγκου.

Προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα σας με
κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας.

● Για τις ανάγκες υψηλού όγκου εκτύπωσης που έχετε,
βασιστείτε σε ένα σαρωτή με ημερήσιο κύκλο λειτουργίας
5.000 σελίδων.

● Προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στη συσκευή με τον ασφαλή σκληρό δίσκο
υψηλής απόδοσης HP με κρυπτογράφηση στο βασικό
εξοπλισμό.

● Μετατρέψτε τις σαρώσεις σε επεξεργάσιμο κείμενο με μια
εφαρμογή OCR και αποθηκεύστε τις σαρώσεις σε διάφορες
μορφές αρχείου, όπως PDF, JPEG, TIFF, Microsoft Word™
και άλλα.

● Προστατεύστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας και
ενεργοποιήστε πολλαπλές επιλογές ελέγχου ταυτότητας με
τις λύσεις HP Access Control.

● Σαρώστε κάθε σελίδα με την ίδια άνεση, χρησιμοποιώντας
τις Τεχνολογίες τροφοδότησης ακριβείας HP, οι οποίες
διαχωρίζουν τις σελίδες πριν την τροφοδότηση και τις
ευθυγραμμίζουν αυτόματα εάν χρειάζεται.

● Διαχειριστείτε εύκολα τους χρήστες που μπορούν να
πραγματοποιούν σάρωση και την τοποθεσία όπου θα
αποθηκεύονται οι σαρώσεις με προηγμένες λειτουργίες
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της IPSec.

● Βελτιώστε την καθαρότητα των εικόνων: δυνατότητα
αφαίρεσης πολλών χρωμάτων για πιο ευανάγνωστες
σαρώσεις.

● Δημιουργήστε, σαρώστε και μοιραστείτε ευαίσθητες
επαγγελματικές πληροφορίες με ασφάλεια μέσω αρχείων
PDF κρυπτογραφημένων και προστατευμένων με κωδικό
πρόσβασης.

1 Ταχύτητες σάρωσης στα 200 dpi (ασπρόμαυρη, έγχρωμη και κλίμακα του γκρι) με τη χρήση χαρτιού A4 σε κατακόρυφο προσανατολισμό.
2 Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού ίσως πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

3 Προαιρετικά λογισμικό HP Digital Sending Software (HP DSS) διαθέσιμο ως αρχείο λήψης. Δεν είναι συμβατός με όλες τις εκδόσεις του HP DSS. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΗΡ ή ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.hp.com/go/dss.
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Τεχνολογία σάρωσης
Τύπος σάρωσης
Ανάλυση σάρωσης

Τρόποι σάρωσης
Πηγή φωτός (σάρωση)
Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου
Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος
bit
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων
ADF σάρωσης διπλής όψης
Μέγεθος μέσων (ADF)
Βάρος μέσων (ADF)
Βασική συνδεσιμότητα

Πίνακας ελέγχου

Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως)
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Τύπος αρχείου σάρωσης
Λογισμικό που περιλαμβάνεται
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Επίπεδος σαρωτής διάταξης συζευγμένου φορτίου (CCD), Contact Image
Sensor (CIS) ADF
Επίπεδης επιφάνειας, ADF· Έγχρωμη σάρωση: Ναι
Υλικό: Έως 600 x 600 dpi
Οπτική: Έως 600 dpi
Ενισχυμένη: Έως 600 dpi
Πίνακας ελέγχου με οθόνη full-SVGA και διασύνδεση χρήστη HP Easy
Select
Φωτεινή ένδειξη LED
75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
256· Βάθος Bit: 24 bit
Ναι, πολύ γρήγορο
Βασική, 100 φύλλα
Ναι
A4, A5, A6, προσαρμοσμένα μεγέθη
49 έως 120 g/m²
10/100/1000 Ethernet, 1 θύρα Host USB 2.0 Hi-Speed (πίσω), 1 θύρα
Host USB Hi-Speed (ανεξάρτητη), 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)
Hi-Speed USB
Οθόνη full-SVGA με διασύνδεση χρήστη HP Easy Select, Στοιχεία ελέγχου
ρύθμισης φωτεινότητας οθόνης, λυχνίες LED (ετοιμότητας, δεδομένων,
προσοχής), κουμπιά (έναρξη, ακύρωση, αναστολή, επαναφορά). Εικονικό
πληκτρολόγιο. Θύρα Host Hi-Speed USB
Έως 5000 σελίδες
Τεχνολογίες τροφοδότησης ακριβείας HP, συμπεριλαμβανομένου
υπερηχητικού εντοπισμού πολλαπλής τροφοδότησης. Προηγμένες
λειτουργίες βελτίωσης εικόνας, όπως αφαίρεση κενής σελίδας, αφαίρεση
χρώματος, αυτόματος προσανατολισμός, αυτόματη περικοπή, αυτόματη
ευθυγράμμιση και αυτόματο κατώφλι. Υποστήριξη σελίδων μεγάλου
μήκους. Εναλλάξιμο ασπρόμαυρο φόντο, Γρήγορη ρύθμιση προφίλ
σάρωσης, Αποστολή προς: Φάκελο, FTP, E-mail, Φαξ δικτύου, Εκτύπωση,
Μονάδα Flash USB, Sharepoint, πολλαπλούς προορισμούς.
Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος στο βασικό εξοπλισμό
Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, ετικέτες, κάρτες, μόνο
επίπεδος σαρωτής (κάρτα επαγγελματική, ασφάλισης, ανάγλυφη,
πιστωτική, ταυτότητα)
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (μόνο ως εικόνα, δυνατότητα αναζήτησης, υψηλή
συμπίεση και κρυπτογράφηση AES), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Ενσωματωμένη μηχανή IRIS OCR, συμβατότητα με το λογισμικό HP Digital
Sending Software 4.91.21 (προαιρετικό)
Δεν απαιτείται λειτουργικό σύστημα
Υπολογιστής: Κοινή χρήση φακέλων Windows®, DFS, κοινή χρήση
Novell®, υπολογιστής-πελάτης με Windows® για πρόσβαση στις σελίδες
του ενσωματωμένου web server·

● Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια: καταναλώνει λιγότερο από 1 W σε κατάσταση
απενεργοποίησης
● Σχεδιασμένος με γνώμονα το περιβάλλον — κατασκευασμένος κατά 12% από
ανακυκλωμένο πλαστικό
● Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο
Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης
πόρων και ανακύκλωσης της HP κάνουν την αποτελεσματική απόρριψη εύκολη.

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35ºC
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 65°C
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35ºC
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 15-80% σχετική υγρασία
(χωρίς συμπύκνωση)
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 15 έως 70% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση)
Ισχύς
Κατανάλωση ρεύματος: 70 watt μέγιστο, 37 watt (ετοιμότητα), 24 watt
(αναστολή), <1 watt (απενεργοποίηση/αναμονή)
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3%), 2,6 A
Εκπομπές ακουστικής ισχύος
4,0 B(A) (αδράνεια), 7,1 B(A) (λειτουργία, σάρωση από τον ADF σε χαρτί
A4 και στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σε 66 σελ./λ.)
ENERGY STAR
Ναι
Πληροφορίες συμμόρφωσης με
IEC 60950-1: 2005 2η ΕΚΔΟΣΗ, CSA/UL 60950-1, 2η έκδοση
κανονισμούς/ασφάλεια
(2007), EN 60950-1: 2006, CE, GOST, CCC, BSMI, CSA, CSA nrtl,
Πιστοποιητικό δοκιμών CB
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Οδηγία EMC 2004/108/EC (Ευρώπη), CISPR 22 Ed. 5: 2005 +A1:
2005 +A2: 2006, Class A, EN 55022: 2006 +A1: 2007, Class A,
Class A, παραπομπή στο ANSI 63.4-2003, EN 61000-3-2: 2006, Class
A (υψηλές συχνότητες), EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005
(διακυμάνσεις), CISPR 24 Ed 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002, EN
50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003, CE
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ: 520,7 x 533,4 x 308,1 mm· Στη συσκευασία: 630 x 601 x
428 mm
Βάρος προϊόντος
20,18 kg· Στη συσκευασία: 23,50 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
L2717A Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Scanjet Enterprise
8500 fn1 (με ενσωματωμένο ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης).
Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, οδηγός εγκατάστασης, CD τεκμηρίωσης,
τροφοδοτικό παγκόσμιας χρήσης, καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση
Εγγύηση επιτόπιας επιδιόρθωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ένα
έτος, περιλαμβάνεται υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και Web. Οι επιλογές
εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.
Εξαρτήματα
J8007G Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec
802.11g
L2718A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF για HP 100
L2710A Προαιρετικό πληκτρολόγιο HP
T1936AA HP MFP Digital Sending Software 4.0
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HZ666E - Υποστήριξη υλικού HP Scanjet 8500fn1 3 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη
HZ668E - Υποστήριξη υλικού HP Scanjet 8500fn1 για 3 έτη με απόκριση
εντός 4 ωρών 13x5
HZ673E - Υποστήριξη υλικού HP Scanjet 8500fn1 για 4 έτη με απόκριση
την επόμενη εργάσιμη
HZ674E - Υποστήριξη υλικού HP Scanjet 8500fn1 για 5 έτη με απόκριση
την επόμενη εργάσιμη
HZ675PE - Υποστήριξη υλικού HP Scanjet 8500fn1 για 1 έτος μετά τη
εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη
HZ677PE - Υποστήριξη υλικού HP Scanjet 8500fn1 για 1 έτος μετά τη
εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5
HZ678PE - Υποστήριξη υλικού HP Scanjet 8500fn1 για 2 έτη μετά τη
εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη
Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.
Περιβάλλον λειτουργίας
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