HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document Capture Workstation

Ideell for arbeidsgrupper i styrte utskriftsmiljøer med
behov for høyvolumskanning og deling som ønsker å
forbedre rutiner og dokumentadministrasjon med de
fordelene bransjeledende administrasjon og sikkerhet gir.

Oppnå deling av produktivitet med høy
hastighet.

Styrk virksomheten med
nettverksadministrasjon.

● Administrer jobber enkelt via HP Easy Select 20,3 cm
(8-tommers) fargeberøringskontrollpanel med et integrert
tastatur.

● Administrer bildebehandlingsmiljøet proaktivt og spar
IT-tid og penger: integrer skanneren med markedsledende
løsninger fra HP.

● Skann dokumenter med hastigheter opp til 60 spm/120
bpm1. Den 100-arks automatiske dokumentmateren
håndterer fra A6 opp til 86,34 cm (34-tommers) lange
enkelt- og tosidige ark.

● Forenkle deling med en innebygd webserver, og integrer
den enkelt i eksisterende systemer med førsteklasses
nettverksfunksjoner.

● Skann direkte til nettverksmappe, FTP-sted, e-postadresse,
USB-stasjon, Sharepoint™-sted og nettverksskriver.

● Oppdater, administrer og utvid egenskapene til
nettverksenheter, og få mer ut av investeringen din.

● Utvid datafangstegenskapene og integrer løsninger ved
hjelp av HIP (Hardware Integration Pocket)2.

● Lag standardrutiner på tvers av enheter, og til og med
tilpassede rutiner, med valgfri HP Digital Sending
Software3.

Opplev volumskanning med høy pålitelighet.

Oppbevare sensitive data sikkert med
førsteklasses sikkerhetsfunksjoner.

● Sett din lit til at en skanner med daglig kapasitet på 5 000
sider kan håndtere dine volumskannebehov.

● Beskytt sensitive data som er lagret på enheten, med en
standard, kryptert HP sikker harddisk med høy ytelse.

● Gjør om skanninger til redigerbar tekst med OCR og lagrer
skanninger med ulike filtyper, inkludert PDF, JPEG, TIFF,
Microsoft Word™ med mer.

● Oppbevar konfidensiell informasjon trygt og aktiver flere
godkjenningsalternativer med HP Access Controls.

● Skann hver eneste side i trygg forvissning ved bruk av HP
Precision Feed-teknologi som skiller sidene før mating og
justerer dem automatisk ved behov.
● Forbedre lesbarheten til bilder: flerfargebortfall gjør det
enklere å lese skanninger ved å eliminere bestemte farger.

● Administrer enkelt hvem som kan skanne og hvor filer skal
lagres ved hjelp av avanserte sikkerhetsfunksjoner,
inkludert IPSec.
● Opprett, skann og del sensitiv forretningsinformasjon
sikkert via krypterte, passordbeskyttede PDF-filer.

1 Skannehastigheter målt ved 200 dpi (svart-hvitt, farger og gråtoner) ved bruk av A4-papir i stående modus.
2 Løsninger som implementeres gjennom HIP (Hardware Integration Pocket), kan kreve ekstra kjøp.

3 HP Digital Sending Software (HP DSS) er valgfri og tilgjengelig for nedlasting. Ikke kompatibel med alle versjoner av HP DSS. Ta kontakt med HP eller besøk
www.hp.com/go/dss for å få mer informasjon.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Skanneteknologi
Skannetype
Skanneoppløsning

Inndatamodi for skanning
Lyskilde (skanning)
Dpi-innstillinger for
utskriftsoppløsning
Gråtonenivåer/bitdybde
Oppdaging av flermating
Kapasitet for automatisk
dokumentmater
Tosidig ADM-skanning
Mediestørrelse (ADM)
Medievekt (ADM)
Standard tilkoplingsmuligheter
Kontrollpanel

Kapasitet (daglig)
Avanserte skannerfunksjoner

Medietyper som støttes
Filformat for skanning
Inkludert programvare
Kompatible operativsystemer
Minimum systemkrav

CCD-plan (Charge Coupled Device); CIS (Contact Image Sensor) ADM
Glassplate, ADM; Fargeskanning: Ja
Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi
Optisk: Opptil 600 dpi
Forbedret: Opptil 600 dpi
Full SVGA-kontrollpanelskjerm med HP Easy Select-brukergrensesnitt
Lysdiode (LED)
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitdybde: 24-bits
Ja, ultrasonisk
Standard, 100 ark
Ja
A4; A5; A6; egendef. størrelser
49 til 120 g/m²
10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vert (bak); 1 Hi-Speed USB-vert
(manuell); 1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB
Full SVGA-skjerm med HP Easy Select-brukergrensesnitt; Kontroll for
justering av skjermens lysstyrke; Lysdioder (klar, data, varsling); Knapper
(Start, Avbryt, Hvilemodus, Tilbakestill) på virtuelt tastatur; Hi-Speed
USB-vertsport
Opptil 5000 sider
HP Precision Feed-teknologi, inkludert ultrasonisk flermatingskontroll;
avanserte bildeforbedringsfunksjoner som fjerning av blanke sider,
bortfall av farger, automatisk retningsvalg, beskjæring og retting av
skjevheter og automatiske terskler; støtte for lange sider; veksling mellom
svart/hvit bakgrunn; rask angivelse av skanneprofiler; send til: Mappe,
FTP, e-post, nettverksfaks, utskrift, USB-flashstasjon, SharePoint, flere mål;
kryptert harddisk er standard
Papir (vanlig, blekkskriver, foto); konvolutter; etiketter; kort, kun plan
(visitt-, forsikrings-, pregede, plast-ID- og kredittkort)
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (bare bilde, søkbar, høykomprimert og
AES-kryptert), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Innebygd IRIS OCR-motor, kompatibel med HP Digital Sending Software
4.91.21-programvare (tillegg)
Operativsystem ikke påkrevd
PC: Windows®-mappedeling, DFS, Novell®-deling; Windows®-klient for
tilgang til innebygde nettserversider;

Temperaturverdier ved drift: 10 til 35 ºC
Lagringstemperatur: -40 til 65°C
Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 til 35 ºC
Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 15 til 80 % RH
(ikke-kondenserende)
Fuktighetsområde når uvirksom: 15 til 70 % RF (ikke-kondenserende)
Strøm
Strømforbruk: Maks. 70 watt, 37 watt (klar), 24 watt (hvilemodus), <1
watt (av/ventemodus)
Strømtilførsel: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60
Hz (+/- 3%), 2,6 A
Lydeffekt
4,0 B(A) (uvirksom); 7,1 B(A) (i drift, ADM-skanning med A4-papir og
standardinnstillinger på 66 spm)
ENERGY STAR
Ja
Informasjon om samsvar med
IEC 60950-1: 2005 2. UTGAVE; CSA/UL 60950-1, 2. utgave (2007);
forskrifter/sikkerhet
EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl;
CB-testsertifikat
Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 utg. 5: 2005 +A1:
2005 +A2: 2006, klasse A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, klasse A;
Klasse A, m/henvisning til ANSI 63,4-2003; EN 61000-3-2: 2006,
klasse A (harmonisk); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005
(flimring); CISPR 24 utg. 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; Pakket: 630 x 601 x 428 mm
Produktvekt
20,18 kg; Pakket: 23,50 kg
Innhold i esken
L2717A HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document
Capture-arbeidsstasjon (med innebygd sikker harddisk med høy ytelse);
HIP (Hardware Integration Pocket), installeringsveiledning,
dokumentasjons-CD, universell strømforsyning, strømledning
Garanti
Ett års på stedet neste virkedag reparasjonsgaranti, telefon- og
Internett-støtte inkludert. Alternativene for garanti og støtte varierer etter
produkt og nasjonale og lokale lover og regler.
Tilbehør
J8007G HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs utskriftsserver
L2718A HP 100 ADF-valseerstatningssett
L2710A HP tilleggstastatur
T1936AA HP Digital sending-programvare 4.0 for MFP
Service- og støttealternativer
HZ666E - HP 3 års maskinvarestøtte for Scanjet 8500fn1 neste virkedag
HZ668E - HP 3 års 4-timers 13x5-maskinvarestøtte for Scanjet 8500fn1
HZ673E - HP 4 års maskinvarestøtte for Scanjet 8500fn1 neste virkedag
HZ674E - HP 5 års maskinvarestøtte for Scanjet 8500fn1 neste virkedag
HZ675PE - HP 1 års maskinvarestøtte for Scanjet 8500fn1 neste virkedag
etter garantitiden
HZ677PE - HP 1 års 4-timers 13x5-maskinvarestøtte for Scanjet 8500fn1
etter garantitiden
HZ678PE - HP 2 års maskinvarestøtte for Scanjet 8500fn1 neste virkedag
etter garantitiden
Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik
kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.
Driftsmiljø

Besøk nettstedet vårt på http://www.hp.com for mer informasjon
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● Spar penger og energi: bruker mindre enn 1 watt strøm i av-modus
● Konstruert med tanke på miljøet – laget av 12 % resirkulert plast
● Kvikksølvfrie pærer

ENERGY STAR®-kvalifisert
Lever maskinvare og utskriftsrekvisita til gjenvinning. HPs tjenester for administrasjon av
lagerressurser og resirkulering gjør ansvarlig avhending enkelt.
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