HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 dokumentumdigitalizáló
munkaállomás
Ideális felügyelt nyomtatási környezetben dolgozó, nagy
volumenű beolvasást végző, megosztásra igényt tartó
munkacsoportok számára, amelyek tökéletesíteni
szeretnék munkafolyamataikat és
dokumentumkezelésüket, és ehhez vezető felügyeleti és
biztonsági megoldásokat kívánnak alkalmazni.

Élvezze a gyors, megosztott munkából eredő
termelékenységet.

Fejlessze tovább vállalkozását hálózaton
keresztüli felügyelettel.

● A feladatok egyszerűen, közvetlenül kezelhetők a beépített
billentyűzettel ellátott HP Easy Select 20,3 cm-es (8
hüvelykes) színes érintőképernyős kijelzővel.

● Proaktívan kezelheti a képkezelő környezetet, és
takarékoskodhat az informatikai részleg idejével és
pénzével: A lapolvasót a HP vezető megoldásaival
bővítheti.

● Beolvasás akár 60 ppm/120 ipm sebességgel1. A 100
lapos automatikus lapadagoló A6-tól akár 86,34 cm (34
hüvelykes) méretig képes hosszú, egy- és kétoldalas
anyagokat kezelni.
● Beolvasás közvetlenül hálózati mappába, FTP-helyre, e-mail
címre, USB meghajtóra, Sharepoint™ helyre vagy hálózati
nyomtatóra.

● Egyszerűsítheti a megosztást beágyazott
webkiszolgálóval, és a kategóriájában legjobb hálózati
funkciók révén egyszerűen beillesztheti a készüléket
meglévő rendszerekbe.
● Egyszerűen frissítheti, felügyelheti és bővítheti a hálózatos
eszközök funkcióit, és többet hozhat ki beruházásából.

● A hardverintegrációs zseb segítségével szélesítheti a
beolvasási funkciók körét és külső megoldásokkal bővítheti
a rendszert2.

● Standard vagy egyedi munkafolyamatok létrehozása több
eszközre kiterjedően az opcionális HP Digital Sending
szoftverrel3.

Megbízható, nagy volumenű beolvasás.

A bizalmas adatok biztonságának megőrzését
elsőrangú biztonsági szolgáltatások segítik.

● Nagy volumenű beolvasási feladatok lekezelésére alkalmas,
napi 5000 oldal terhelhetőségű megbízható lapolvasó.
● A beolvasott anyagok szerkeszthető szöveggé alakítása a
karakterfelismerő (OCR) szoftverrel, illetve a beolvasott
anyagok mentése különféle fájlformátumokban, például
PDF, JPEG, TIFF vagy Microsoft Word™ formátumban.

● A merevlemezen tárolt bizalmas adatokat az alapkiépítés
részét képező titkosított, nagy teljesítményű, biztonságos
HP merevlemezzel védheti meg.
● A HP Access Control segítségével biztonságban tudhatja
a bizalmas információkat, és többféle hitelesítési beállítás
közül választhat.

● A lapokat behúzás előtt szétválasztó és szükség esetén
automatikusan igazító HP Precision Feed technológiával
minden oldalt megbízhatóan olvashat be.

● A fejlett biztonsági funkciók, mint például az IPSec
segítségével könnyen beállítható, ki végezhet beolvasást,
és a fájlok hová menthetők.

● Emelheti a képet készültségi fokát: beolvasáskor lehetőség
van meghatározott színek kihagyására.

● Bizalmas üzleti információk biztonságos létrehozása,
beolvasása és megosztása titkosított, jelszóval védett PDF
fájlokkal.

1 Beolvasási sebesség 200 dpi felbontás (fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos), A4-es papír és álló tájolás esetén.
2 A hardverintegrációs zseb segítségével telepített megoldások további beszerzést igényelhetnek.

3 A HP Digital Sending Software (HP DSS) opcionális, letölthető. Nem kompatibilis a HP DSS minden verziójával. További információért forduljon a HP-hoz,
vagy keresse fel a következő oldalt: www.hp.com/go/dss.
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MŰSZAKI ADATOK
Beolvasási technológia

Beolvasás típusa
Beolvasás felbontása

Lapolvasási bevitel
Fényforrás (lapolvasáshoz)
Kimeneti felbontás dpi beállításai
Szürkeárnyalatos szintek /
bitmélység
Többszörös behúzás érzékelése
Automatikus lapadagoló kapacitása
Kétoldalas beolvasás (automatikus
dokumentumadagoló)

Töltéscsatolt eszköz (Charge Coupled Device, CCD) Síkágyas;
Érintkezéses papírérzékelős (Contact Image Sensor, CIS) automatikus
lapadagoló
Síkágyas, ADF; Színes beolvasás: Igen
Hardver: Max. 600 x 600 dpi
Optikai: Legfeljebb 600 dpi
Megnövelt: Legfeljebb 600 dpi
Teljes SVGA felbontású kezelőpanel-kijelző HP Easy Select kezelőfelülettel
Fénykibocsátó dióda (LED)
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitmélység: 24 bites
Van, ultrahangos
Szabványos, 100 lapos
Igen

Hordozóanyagok mérete
(automatikus dokumentum-adagoló)

A4; A5; A6; egyéni méretek

Hordozóanyagok súlya (automatikus
dokumentum-adagoló)

49–120 g/m²

Szabvány csatlakoztathatóság

10/100/1000 Ethernet; 1 nagy sebességű USB gazdaport (hátul); 1
nagy sebességű USB gazdaport (közvetlen nyomtatáshoz); 1
hardverintegrációs zseb (hardware Integration Pocket, HIP) nagy
sebességű USB
Teljes SVGA felbontású kijelző HP Easy Select kezelőfelülettel; A
képernyő fényereje állítható; LED-ek (Üzemkész, Adat, Figyelem);
Gombok (Start, Megszakítás, Alvó üzemmód, Alaphelyzet) Virtuális
billentyűzet; Nagy sebességű USB gazdaport
Max. 5000 oldal
HP Precision Feed technológia, ideértve az ultrahangos papírérzékelést
több tálca esetén; fejlett képjavítási funkciók, mint például az üres
oldalak eltávolítása, a színkiejtés, az automatikus tájolás, az automatikus
levágás, a ferdeség automatikus korrigálása és az automatikus
küszöbérték; hosszú oldalak támogatása; átkapcsolható fekete/fehér
háttér; gyorsan kiválasztható beolvasási profilok; küldés helye: mappa,
FTP, e-mail, hálózati fax, nyomtatás, USB flash meghajtó, Sharepoint,
több célhely; titkosított merevlemez alapkiépítésben
Papír (sima, tintasugaras, fénykép); boríték; címke; kártya, csak
síkágyban (üzleti, biztosítási, dombornyomásos, műanyag
azonosítókártya, hitelkártya)
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (csak kép, kereshető, nagy tömörítésű és AES
titkosítású), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Beágyazott IRIS karakterfelismerő motor, kompatibilis a HP Digital
Sending 4.91.21 szoftverrel (opcionális)
Operációs rendszerre nincs szükség
PC: Windows® mappamegosztás, DFS, Novell® megosztás; A
Windows® ügyfélnek hozzá kell tudnia férni a beágyazott
webkiszolgáló oldalaihoz;

Kezelőpanel

Karbantartási ciklus (napi)
A lapolvasó speciális funkciói

Támogatott adathordozó-típusok

Beolvasási fájlformátum
Szoftver mellékelve
Kompatibilis operációs rendszerek
Minimális rendszerkövetelmények

● Pénz- és energiamegtakarítás: kikapcsolt állapotban kevesebb mint 1 wattot
fogyaszt
● A környezet védelmének figyelembevételével készült – 12% újrahasznosított
műanyagot tartalmaz
● Higanymentes lámpák
ENERGY STAR® minősítés
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott. A HP
eszközgazdálkodási és újrahasznosítási szolgáltatásai megkönnyítik a selejtezést.

Működési hőmérséklet tartomány: 10–35ºC
Tárolási hőmérséklet tartomány: -40–65 °C
Javasolt működési hőmérséklet tartomány: 10–35ºC
Javasolt működési páratartalom tartomány: 15% – 80% relatív
páratartalom (nem lecsapódó)
Nyugalmi páratartalom-tartomány: 15–70% relatív páratartalom (nem
lecsapódó)
Áramellátás
Energiafogyasztás: max. 70 watt, 37 watt (üzemkész állapot), 24 watt
(alvó üzemmód), <1 watt (kikapcsolt/készenléti állapot)
Tápellátási igény: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3%), 2,6 A
Leadott hangerő értékei
4,0 B(A) (üresjáratban); 7,1 B(A) (üzem közben, automatikus lapadagoló
és A4-es papír mint alapbeállítás esetén, 66 oldal/perc sebesség
mellett)
ENERGY STAR
Igen
Megfelelőségi és biztonsági
IEC 60950-1: 2005 2. KIADÁS; CSA/UL 60950-1, 2. kiadás (2007);
információk
EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; CB
tesztelési tanúsítvány
Elektromágneses kompatibilitás
2004/108/EK jelű EMC direktíva (Európa); CISPR 22, 5. kiadás: 2005
+A1: 2005 +A2: 2006, A osztály; EN 55022: 2006 +A1: 2007, A
osztály; A osztály, az ANSI 63,4-2003 szabványra hivatkozással; EN
61000-3-2: 2006, A osztály (felharmonikusok); EN 61000-3-3: 1995 +
A1: 2001 +A2: 2005 (ingadozás); CISPR 24, 1. kiadás: 1997 +A1:
2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE
A termék mérete
széles x mély x magas: 520,7 x 533,4 x 308,1 mm; Becsomagolva:
630 x 601 x 428 mm
A termék tömege
20,18 kg; Becsomagolva: 23,50 kg
A doboz tartalma
L2717A HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document Capture Workstation
(beépített nagy teljesítményű biztonságos merevlemezzel);
Hardverintegrációs zseb, üzembe helyezési útmutató, dokumentációs
CD, univerzális tápegység, tápkábel
Garancia
Egy éves következő munkanapos helyszíni javítási garancia, a telefonos
és webes támogatást is beleértve. A jótállás és a támogatási opciók
termékenként, országonként és a helyi előírások függvényében
változhatnak.
Tartozékok
J8007G HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g vezeték nélküli
nyomtatókiszolgáló
L2718A HP 100 ADF görgő-cserekészlet
L2710A HP opcionális billentyűzet
T1936AA HP MFP digitális kézbesítő szoftver 4.0
Szolgáltatási és támogatási
HZ666E - HP 3 éves következő munkanapos Scanjet 8500fn1
lehetőségek
hardvertámogatás
HZ668E - HP 3 éves 4 órás 13x5 Scanjet 8500fn1 hardvertámogatás
HZ673E - HP 4 éves következő munkanapos Scanjet 8500fn1
hardvertámogatás
HZ674E - HP 5 éves következő munkanapos Scanjet 8500fn1
hardvertámogatás
HZ675PE - HP 1 éves garancia utáni következő munkanapos Scanjet
8500fn1 hardvertámogatás
HZ677PE - HP 1 éves garancia utáni 4 órás 13x5 Scanjet 8500fn1
hardvertámogatás
HZ678PE - HP 2 éves garancia utáni következő munkanapos Scanjet
8500fn1 hardvertámogatás
A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.
Működési környezet

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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