HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document Capture -työasema

Sopii työryhmille hallituissa tulostusympäristöissä, joissa
tarvitaan suurta skannauskapasiteettia ja
jako-ominaisuuksia työnkulkujen ja asiakirjojen hallinnan
parantamiseksi ja halutaan hyödyntää alan johtavaa
hallittavuutta ja tietoturvaa.

Nauti suurten nopeuksien tarjoamasta
tuottavuudesta.
● Hallitse töitä helposti suoraan HP Easy Select
-värikosketushallintapaneelilla (20,3 cm/8 tuumaa) ja
integroidulla näppäimistöllä.
● Skannaa asiakirjoja jopa 60 sivun/120 kuvan
minuuttinopeudella1. 100 arkin automaattinen asiakirjojen
syöttölaite käsittelee yksi- ja kaksipuoliset sivut A6-koosta
jopa 86,34 cm (34 tuumaa) pitkiin asiakirjoihin.
● Skannaa suoraan verkkokansioon, FTP-palvelimelle,
sähköpostiosoitteeseen, USB-asemalle,
Sharepoint™-palvelimelle ja verkkotulostimelle.
● Laajenna asiakirjatallennusominaisuuksia ja liitä uusia
ratkaisuja hardware integration pocket -laiteliitännän
avulla2.

Koe suurtenkin asiakirjamäärien luotettava
skannaus.

Kehitä yritystäsi verkkohallinnan avulla.
● Hallitse kuvankäsittely-ympäristöäsi ennaltaehkäisevästi ja
säästä rahaa ja IT-henkilöstön aikaa: yhdistä skanneri
markkinajohtajan asemassa oleviin HP-ratkaisuihin.
● Yksinkertaista jakamista sisäisen Web-palvelimen avulla
ja liitä laite helposti olemassa oleviin järjestelmiin
huippuluokan verkkotoimintoja käyttäen.
● Päivitä, hallitse ja laajenna verkkoon kytkettyjen laitteiden
ominaisuuksia helposti ja ota suurempi hyöty
sijoituksestasi.
● Luo eri laitteille yhteisiä vakiotyönkulkuja tai mukautettuja
työnkulkuja valinnaisella HP:n digitaalilähetysohjelmalla3.

Pidä tärkeät tiedot salassa ensiluokkaisilla
tietoturvaominaisuuksilla.
● Suojele laitteeseen tallennettuja salaisia tietoja vakiona
toimitettavalla HP:n suorituskykyisellä salaavalla
kiintolevyllä.

● Voit luottaa siihen, että päivittäin 5 000 sivua tuottava
skanneri pystyy täyttämään suuretkin skannaustarpeet.

● Pidä luottamukselliset tiedot suojattuina ja ota käyttöön
useita todennusvaihtoehtoja HP:n
käytönhallintaohjelmilla.

● Muunna skannatut asiakirjat muokattavaksi tekstiksi
tekstintunnistuksella ja tallenna skannaustulokset useissa eri
tiedostomuodoissa, mm. PDF, JPEG, TIFF, Microsoft Word™.

● Määritä kehittyneiden tietoturvaominaisuuksien (mm.
IPSec) avulla helposti, kuka saa skannata ja mihin
tiedostot voidaan tallentaa.

● Skannaa jokainen sivu huoletta käyttämällä HP:n tarkkaa
paperinsyöttötekniikkaa, joka erottelee arkit ennen syöttöä
ja asettaa ne tarvittaessa suoraan.

● Luo, skannaa ja jaa tärkeät yritystiedot turvallisesti
salattujen, salasanasuojattujen PDF-tiedostojen avulla.

● Paranna kuvien luettavuutta: usean värin poisto helpottaa
skannaustulosten lukua jättämällä tietyt värit pois.

1 Skannausnopeudet mitattu 200 dpi:n tarkkuudella (mustavalkoisena, värillisenä ja harmaasävyissä) käyttäen A4-kokoista paperia pystyasennossa.
2 Hardware integration pocket -laiteliitännän kautta käytettävät ratkaisut saattavat edellyttää lisähankintoja.

3 HP:n digitaalilähetysohjelma (HP DSS) on valinnainen ja saatavana latauksena. Ei yhteensopiva kaikkien HP DSS -versioiden kanssa. Lisätietoja on saatavilla
HP:lta tai osoitteessa www.hp.com/go/dss.
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TEKNISET TIEDOT
Skannaustekniikka
Skannerityyppi
Skannaustarkkuus

Skannauksen syöttötavat
Valonlähde (skannaus)
Tulostustarkkuus, dpi-asetukset
Harmaansävyasteikon
tasot/bittisyvyys
Monisyötön tunnistus
Automaattisen asiakirjojen
syöttölaitteen kapasiteetti
Kaksipuolinen skannaus (ADF)
Tulostusmateriaalin koko (ADF)
Tulostusmateriaalin paino (ADF)
Vakioliitettävyys

Ohjauspaneeli

Kapasiteetti (päivittäinen)
Skannerin lisäominaisuudet

Tuetut materiaalityypit
Skannauksen tiedostomuoto
Ohjelmisto mukana
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

CCD-skannaustaso; Automaattinen asiakirjojen CIS-syöttölaite
Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite; Väriskannaus: Kyllä
Laitteisto: Jopa 600 x 600 dpi
Optinen: Jopa 600 dpi
Parannettu: Jopa 600 dpi
Täyden SVGA-tarkkuuden hallintapaneelinäyttö, jossa on HP Easy Select
-käyttöliittymä
Loistediodi (LED)
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bittisyvyys: 24-bit
Kyllä, ultraääni
Vakio, 100 arkkia
Kyllä
A4; A5; A6; mukautetut koot
49–120 g/m²
10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB -isäntäportti (takana); 1
Hi-Speed USB -isäntäportti (etupuolella); 1 Hardware Integration Pocket
(HIP)/Hi-Speed USB
Täyden SVGA-tarkkuuden näyttö, jossa on HP Easy Select -käyttöliittymä;
Näytön kirkkauden säätö; LED-merkkivalot (valmis, tietojen lataus,
huomio); Painikkeet (käynnistä, peruuta, lepotila, nollaa),
virtuaalinäppäimistö; Hi-Speed USB -isäntäportti
Jopa 5 000 sivua
HP:n tarkka paperinsyöttötekniikka sisältää ultraääneen perustuvan
usean arkin tunnistuksen; kehittyneet kuvanparannustoiminnot, kuten
tyhjien sivujen poisto, värin poisto sekä automaattinen suunnan korjaus,
rajaus, oikaisu ja kynnys; pitkien sivujen tuki; vaihdettava
musta/valkoinen tausta; nopeasti valittavat skannausprofiilit; lähetys
seuraaviin: kansio, FTP, sähköposti, verkkofaksi, tulostus, USB-muistitikku,
Sharepoint-palvelin, useat kohteet; salattu kiintolevy vakiona
Paperi (tav., mustesuihku, valok.); kirjekuoret; tarrat; kortit, vain tasolta
(kohokuvioidut, vakuutus- ja käyntik., muoviset henkilök., luottok.)
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (vain kuvat, haettava, vahvasti pakattu ja
AES-salattu), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Sisäinen IRIS-tekstintunnistusohjelma, yhteensopiva
HP-digitaalilähetysohjelman version 4.91.21 kanssa (valinnainen)
Käyttöjärjestelmää ei tarvita
Tietokone: Windows®-kansiojako, DFS, Novell®-jako;
Windows®-asiakas, jolla käytetään sisäisiä Web-palvelinsivuja;

Käyttölämpötila: 10–35 ºC
Säilytyslämpötila: -40–65 °C
Suositeltava käyttölämpötila: 10–35 ºC
Suositeltava käyttökosteus: 15–80 %:n suht. kosteus (ei tiivist.)
Kosteus muulloin kuin käytön aikana: 15–70 % suht. kosteus (ei
tiivistymistä)
Virta
Virrankulutus: Enintään 70 W, 37 W (tulostusvalmiina), 24 W
(lepotilassa), <1 W (virta katkaistuna/valmiustilassa)
Tehovaatimukset: Syöttöjännite: 100–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 %), 2,6 A
Äänitehotaso
4,0 B(A) (toimettomana); 7,1 B(A) (toiminnassa,
automaattisyöttöskannaus A4-paperilta oletusasetuksilla 66 s/min)
ENERGY STAR
Kyllä
Yhdenmukaisuus- ja turvallisuustiedot IEC 60950-1: 2005 2ND EDITION; CSA/UL 60950-1, 2nd edition
(2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl;
CB-testitodistus
Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC-direktiivi 2004/108/EC (Eurooppa); CISPR 22 Ed. 5: 2005 +A1:
2005 +A2: 2006, luokka A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, luokka A;
luokka A, viittaus standardiin ANSI 63.4-2003; EN 61000-3-2: 2006,
luokka A (harmoniset häiriöt); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2:
2005 (välkkyminen); CISPR 24 Ed 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN
50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE
Mitat
l x s x k: 520,7 x 533,4 x 308,1 mm; Paketoituna: 630 x 601 x 428
mm
Tuotteen paino
20,18 kg; Paketoituna: 23,50 kg
Pakkauksen sisältö
L2717A HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document Capture Workstation
(jossa on suorituskykyinen salaava kiintolevy sisäisenä); Hardware
integration pocket, asennusopas, käyttöohje-CD-levy, yleinen virtalähde,
virtajohto
Takuu
Yhden vuoden korjaustakuu asennuspaikalla seuraavana arkipäivänä,
sisältää puhelin- ja Web-tuen. Takuu- ja tukivaihtoehdot voivat vaihdella
tuotteen, maan ja paikallisten lakien vaatimusten mukaan.
Lisävarusteet
J8007G HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin, langaton
802.11g-yhteys
L2718A HP 100 -mallin ADF-rullien vaihtosarja
L2710A HP:n valinnainen näppäimistö
T1936AA HP:n monitoimilaitteen digitaalilähetysohjelmisto versio 4.0
Huolto- ja tukipalvelun vaihtoehdot
HZ666E - HP:n 3 vuoden Scanjet 8500fn1 -laitetuki seuraavana
arkipäivänä
HZ668E - HP:n 3 vuoden Scanjet 8500fn1 -laitetuki neljässä tunnissa
13x5
HZ673E - HP:n 4 vuoden Scanjet 8500fn1 -laitetuki seuraavana
arkipäivänä
HZ674E - HP:n 5 vuoden Scanjet 8500fn1 -laitetuki seuraavana
arkipäivänä
HZ675PE - HP:n 1 vuoden jälkitakuun Scanjet 8500fn1 -laitetuki
seuraavana arkipäivänä
HZ677PE - HP:n 1 vuoden jälkitakuun Scanjet 8500fn1 -laitetuki neljässä
tunnissa 13x5
HZ678PE - HP:n 2 vuoden jälkitakuun Scanjet 8500fn1 -laitetuki
seuraavana arkipäivänä
Luotettavaa tukea mahdollisimman parhaan kuvanlaadun luomiseen. Autamme yritystäsi tulostus- ja
kuvankäsittelyjärjestelmien kehittämisessä, IT-investoinnin suojaamisessa ja liiketoiminnan
kasvattamisessa. Pätevä, edullinen tukipalvelumme voidaan räätälöidä juuri yrityksesi tarpeiden mukaan
HP Care Pack -palvelujen välityksellä.
Käyttöympäristö

Lisätietoja löydät osoitteesta http://www.hp.com
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● Säästä rahaa ja energiaa: käyttää alle 1 W:n virtaa pois päältä ollessaan
● Suunniteltu ympäristöä ajatellen — valmistettu 12-prosenttisesti kierrätetystä
muovista
● Elohopeattomat lamput

ENERGY STAR® -hyväksyntä
Kierrätä tietokonelaitteet ja tulostustarvikkeet. HP:n tuotehallinta ja kierrätyspalvelut tekevät
vastuullisen hävittämisen helpoksi.
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