Pracovná stanica HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 na snímanie
dokumentov
Ideálne pre pracovné skupiny v riadených tlačových
prostrediach s veľkým objemom skenovania a potrebou
zdieľania, ktoré chcú zlepšiť pracovný tok a správu
dokumentov s výhodami špičkových možností správy a
bezpečnosti.

Užite si zdieľanú produktivitu pri vysokej
rýchlosti.
● Spravujte úlohy jednoducho a priamo pomocou dotykového
farebného ovládacieho panela HP Easy Select 20,3 cm
(8") s integrovanou klávesnicou.
● Skenujte dokumenty rýchlosťou až do 60 str./min / 120
obr./min.1. Automatický podávač dokumentov na 100
listov spracuje jedno a obojstranné dokumenty A6 až do
dĺžky 86,34 cm (34").
● Skenujte priamo do sieťového priečinka, na FTP, e-mailovú
adresu, jednotku USB, stránku Sharepoint™ a sieťovú
tlačiareň.
● Rozšírte možnosti snímania a integrujte riešenia
prostredníctvom oblasti pre integráciu hardvéru2.

Vychutnajte si spoľahlivosť pri veľkoobjemovom
skenovaní.
● Spoľahnite sa na skener s pracovným cyklom 5 000 strán
denne pre spracovanie veľkoobjemových potrieb
skenovania.

Zdokonaľte váš podnik so sieťovou správou.
● Proaktívne spravujte vaše zobrazovacie prostredie a
šetrite čas a peniaze potrebné na IT: integrujte váš skener
pomocou najlepšieho riešenia na trhu od HP.
● Zjednodušte zdieľanie so vstavaným webovým serverom
a jednoducho ho integrujte do terajších systémov
pomocou najlepších možností siete vo svojej triede.
● Jednoducho aktualizujte, spravujte a rozširujte možnosti
sieťových zariadení a dosiahnite so svojimi investíciami
viac.
● Vytvárajte štandardné pracovné či dokonca vlastné toky v
zariadeniach s voliteľným softvérom na digitálne
odosielanie HP3.

Udržiavajte citlivé údaje v bezpečí s
prémiovými bezpečnostnými funkciami.
● Chráňte citlivé údaje uložené na zariadení so
štandardným šifrovaným bezpečným pevným diskom HP
s vysokým výkonom.
● Udržiava dôverné informácie v bezpečí a poskytuje
niekoľko možností overenia s HP Access Controls.

● Premeňte skeny na upraviteľný text pomocou OCR a uložte
ich do rôznych typov súborov vrátane PDF, JPEG, TIFF,
Microsoft Word™ a ešte viac.

● Jednoduchým spôsobom spravujte kto môže skenovať a
kde môžu byť súbory uložené s vylepšenými
bezpečnostnými funkciami vrátane IPSec.

● Skenujte každú jednu stranu s dôverou pomocou technológií
HP Precision Feed, ktoré oddeľujú strany pred podávaním
a v prípade potreby ich automaticky zarovnajú.

● Vytvárajte, skenujte a zdieľajte citlivé podnikové
informácie bezpečne cez šifrované, heslom chránené PDF
súbory.

● Zvýšte čitateľnosť obrázkov: viacfarebné odstránenie
zjednodušuje čítanie skenov eliminovaním špecifických
farieb.

1 Rýchlosti skenovania sú merané pri 200 dpi (čiernobielo, farebne a v odtieňoch šedej) pomocou papiera A4 v režime portrétu.
2 Riešenia doplnené cez priestor pre integráciu hardvéru môžu vyžadovať ďalší nákup.

3 Softvér digitálneho odosielania HP (HP DSS) je voliteľný a dostupný na prebratie. Nie je kompatibilné so všetkými verziami HP DSS. Pre ďalšie informácie
kontaktujte spoločnosť HP alebo navštívte www.hp.com/go/dss.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania
Typ skenera
Rozlíšenie skenovania

Režimy vstupu pri skenovaní
Zdroj svetla (snímanie)
Nastavenie výstupného rozlíšenia
dpi
Odtiene šedej/bitová hĺbka
Detekcia vstupu viacerých stránok
Kapacita automatického podávača
dokumentov
Obojsmerné snímanie ADF
Veľkosť médií (ADF)
Hmotnosť médií (ADF)
Štandardné pripojenie

Ovládací panel

Pracovný cyklus (denný)
Rozšírené funkcie skenera

Podporované typy médií
Formát naskenovaného súboru
Zahrnutý softvér
Kompatibilné operačné systémy
Minimálne požiadavky na systém

Ploché zariadenie so skenovacou technológiou CCD; Kontaktný obrazový
snímač (CIS) ADF
Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Farebné skenovanie:
Áno
Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
Zdokonalené: Až 600 dpi
Displej ovládacieho panela Full-SVGA s užívateľským rozhraním HP Easy
Select
Dióda emitujúca svetlo (LED)
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitová hĺbka: 24-bitová
áno, ultrazvukom
Štandard, 100 listov
Áno
A4; A5; A6; vlastné rozmery
49 až 120 g/m²
10/100/1000 Ethernet; 1 vysokorýchl. port USB Host (vzadu); 1
vysokorýchl. port USB Host (samostatný); 1. vysokorýchlostný USB pre
oblasť na integráciu hardvéru (HIP)
Displej Full-SVGA s užívateľským rozhraním HP Easy Select; Ovládanie
nastavenia jasu na obrazovke; LED kontrolky (pripravené, údaje,
upozornenie); Tlačidlá (Spustiť, Zrušiť, Spánok, Reset) na virtuálnej
klávesnici; Vysokorýchlostný port USB Host
Až 5000 strán
Technológie HP Precision Feed vrátane ultrazvukovej detekcie viacerých
hárkov; zdokonalené funkcie pre vylepšenie obrazu, ako sú odstránenie
prázdnych stránok, farebné straty, automatické otočenie, automatické
orezanie, automatické vyrovnanie sklonu a automatický prah; podpora
dlhých strán; prepínateľné čiernobiele pozadie; rýchle nastavenie
skenovacích profilov; odosielanie do: priečinka, FTP, e-mailu, sieťového
faxu, tlače, na jednotku USB Flash, bod zdieľania, viaceré ciele;
štandardný šifrovaný pevný disk
Papier (kancelársky, atramentový, fotografický); obálky; štítky; karty, iba
ploché (podnikové, poistné, reliéfne, plastové ID, kreditné)
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (iba obrázky, kt. možno vyhľadať, vysoko
skomprimované a šifrované AES), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Vstavaná podpora IRIS OCR, kompatibilné so softvérom HP Digital
Sending Software 4.91.21 (voliteľné)
Bez potreby operačného systému
Osobný počítač: Zdieľanie priečinka Windows®, DFS, zdieľanie
Novell®; Klient Windows® pre prístup k vstavaným stránkam webového
servera;

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 65°C
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez
kondenzácie)
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: Rel. vlhkosť 15 – 70% (bez
kondenzácie)
Zdroj
Spotreba energie: 70 W maximálne, 37 W (pripravené), 24 W (režim
spánku), <1 W (vypnuté/pohotovostný)
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str.
(+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A
Emisie Akustického Výkonu
4,0 B(A) (nečinná); 7,1 B(A) (v prevádzke, skenovanie ADF použitím
papiera A4 pri predvolenom nastavení pri 66 str./min.)
ENERGY STAR
Áno
Informácie o súlade s právnymi
IEC 60950-1: 2005 2. VYDANIE; CSA/UL 60950-1, 2. vydanie
predpismi/bezpečnosť
(2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl;
Skúšobný certifikát CB
Elektromagnetická kompatibilita
EMC smernica 2004/108/EC (Európa); CISPR 22 vyd. 5: 2005 +A1:
2005 +A2: 2006, trieda A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, trieda A;
Trieda A, podľa ANSI 63,4-2003; EN 61000-3-2: 2006, trieda A
(harmonické); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (blikanie);
CISPR 24 vyd. 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998
+A1: 2001 +A2: 2003; CE
Rozmery produktov
d x v x š: 520,7 x 533,4 x 308,1 mm; S balením: 630 x 601 x 428 mm
Hmotnosť produktu
20,18 kg; S balením: 23,50 kg
Čo je v krabici
L2717A Pracovná stanica pre zachytávanie dokumentov HP Scanjet
Enterprise 8500 fn1 (so vstavaným vysokovýkonným bezpečným pevným
diskom); Priestor pre integráciu hardvéru, sprievodca inštaláciou, CD s
dokumentáciou, univerzálne napájanie, napájací kábel
Záruka
Jednoročná záruka na opravy na nasledujúci pracovný deň na mieste,
vrátane telefonickej a webovej podpory. Možnosti záruky a podpory sa
líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Príslušenstvo
J8007G Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF
L2710A Voliteľná klávesnica HP
T1936AA Softvér digitálneho odosielania HP MFP 4.0
Možnosti servisu a podpory
HZ666E - HP hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň, Scanjet
8500fn1, 3 roky
HZ668E - HP hardvérová podpora s odozvou do 4 hodín 13x5, Scanjet
8500fn1, 3 roky
HZ673E - HP hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň, Scanjet
8500fn1, 4 roky
HZ674E - HP hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň, Scanjet
8500fn1, 5 rokov
HZ675PE - HP pozáručná hardvérová podpora na nasledujúci pracovný
deň, Scanjet 8500fn1, 1 rok
HZ677PE - HP pozáručná podpora do 4 hodín 13x5 Scanjet 8500fn1,
1 rok
HZ678PE - HP pozáručná hardvérová podpora na nasledujúci pracovný
deň Scanjet 8500fn1, 2 roky
Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť
vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s
odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám
prostredníctvom služieb HP Care Pack.
Prevádzkové prostredie

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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● Šetrite peniaze a energiu: používa menej ako 1 W energie vo vypnutom režime
● Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie — z 12% vyrobené z recyklovaného
plastu.
● Bezortuťové žiarovky

Spĺňa normu ENERGY STAR®
Recyklujte hardvér vášho počítača a spotrebné materiály. Služby správy majetku a
recyklovania HP zjednodušujú zodpovedné likvidovanie.
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