HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 arbetsstation för
dokumentregistrering
Idealisk för arbetsgrupper i administrerade
utskriftsmiljöer med stora skanningsvolymer och
delningsbehov som vill förbättra arbetsflödet och
dokumenthanteringen med branschledande
administrerbarhet och säkerhet.

Dra nytta av delad produktivitet med hög
hastighet.

Förstärk ditt företag med nätverksansluten
administrerbarhet.

● Hantera jobb enkelt och direkt från en HP Easy Select 20,3
cm (8 tum) kontrollpanel i färg med pekfunktion och
integrerat tangentbord.

● Hantera din bildbehandlingsmiljö proaktivt och spara
IT-tid och pengar: integrera din skanner med
marknadsledande lösningar från HP.

● Skanna dokument vid en hastighet på upp till 60 sidor/120
bilder per minut1. Den automatiska dokumentmataren för
100 ark hanterar format från A6 upp till 86,34 cm (34 tum)
långa enkel- och dubbelsidiga sidor.

● Förenkla delning med en inbyggd webbserver och
integrera enkelt i befintliga system med klassens bästa
nätverksfunktioner.

● Skanna direkt till en nätverksmapp, FTP-plats, e-postadress,
USB-enhet, Sharepoint™-plats eller nätverksansluten
skrivare.
● Utöka registreringsfunktionerna och integrera lösningar via
facket för hårdvaruintegrering2.

Skanna stora volymer med hög tillförlitlighet.

● Uppdatera, hantera och utöka enkelt egenskaperna hos
nätverksanslutna enheter och få ut mer av din investering.
● Skapa standardarbetsflöden över flera enheter och även
anpassade arbetsflöden med HPs programvara för digital
sändning3.

Skydda känsliga data med förstklassiga
säkerhetsfunktioner.

● Förlita dig på en skanner med 5000 sidors daglig kapacitet
för dina behov av skanning i stora volymer.

● Skydda känsliga data som lagras på enheten med den
standardkrypterade HP High-Performance
Secure-hårddisken.

● Omvandla skanningar till redigerbar text med OCR och
spara skanningar i en mängd olika filtyper, inklusive PDF,
JPEG, TIFF, Microsoft Word™ och många fler.

● Håll konfidentiell information i säkert förvar och aktivera
flera autentiseringsalternativ med HPs åtkomstkontroller.

● Skanna varje sida tillförlitligt med HP Precision Feed-teknik
som separerar sidorna innan de matas in och justerar dem
automatiskt vid behov.
● Förbättra bildernas läsbarhet: utelämnande av flera färger
gör det lättare att läsa skanningar genom att vissa färger
elimineras.

● Bestäm enkelt vem som kan skanna och var filerna kan
sparas med avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive
IPsec.
● Skapa, skanna och dela känslig affärsinformation säkert
via krypterade lösenordsskyddade PDF-filer.

1 Skanningshastigheten mäts vid 200 dpi (svartvitt, färg, och gråskala) med A4-papper i stående format.
2 Lösningar som implementeras via facket för hårdvaruintegrering kan kräva ytterligare inköp.

3 HPs programvara för digital sändning (HP DSS) är ett tillval och är tillgänglig för nedladdning. Inte kompatibel med alla versioner av HP DSS. Kontakta HP
eller gå till www.hp.com/go/dss för ytterligare information.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Avläsningsteknik
Skanningstyp
Skanningsupplösning

Metod för inläsning vid skanning
Ljuskälla (skanning)
Upplösningsinställningar för
utmatning
Gråskalenivåer/Bitdjup
Detektering av flerarksinmatning
Kapacitet för automatisk
dokumentmatare
Dubbesidig ADM-skanning
Mediestorlek (ADM)
Medievikt (ADM)
Standardanslutning

Kontrollpanel

Driftscykel (per dag)
Avancerade skannerfunktioner

Medietyper som stöds
Filformat för skanning
Medföljande program
Kompatibla operativsystem
Lägsta systemkrav

CCD-flatbädd (Charge Coupled Device); Autom. dokumentmatare med
CIS (Contact Image Sensor)
Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Färgskanning: Ja
Maskinvara: Upp till 600 x 600 dpi
Optisk: Upp till 600 dpi
Utökad: Upp till 600 dpi
Kontrollpanelsdisplay med full SVGA och HP Easy
Select-användargränssnitt
Ljusdiod (LED)
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitdjup: 24-bitars
Ja, ultraljud
Standard, 100 ark
Ja
A4; A5; A6; anpassade storlekar
49 till 120 g/m²
10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-värd (baksidan); 1 Hi-Speed
USB-värd (för direktöverföring); 1 fack för hårdvaruintegrering (HIP)
Hi-Speed USB
Display med full SVGA och HP Easy Select-användargränssnitt; Reglage
för justering av skärmens ljusstyrka; Lysdioder (Klar, Data, Varning);
Knappar (Start, Avbryt, Viloläge, Återställ) virtuellt tangentbord; Hi-Speed
USB-värdport
Upp t 5000 sidor
HP Precision Feed-teknik med ultraljudsdetektering av inmatning av flera
ark; avancerade bildförbättringsfunktioner som t.ex. borttagning av
tomma sidor, utelämnande av färg, automatisk orientering, automatisk
beskärning, automatisk upprätning och automatiskt tröskelvärde; stöd för
långa sidor; växlingsbar svart/vit bakgrund; snabbinställningar med
skanningsprofiler; skicka till: mapp, FTP, e-post, nätverksfax, utskrift,
USB-minne, delad resurs, flera destinationer; krypterad hårddisk som
standard
Papper (vanligt, bläckstråle, foto); kuvert; etiketter; kort, endast flatbädd
(visitkort, försäkringskort, präglade kort, plast-ID-kort, kreditkort)
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (endast bild, sökbart, högkomprimerat och
AES-krypterat), PDF/A, TXT, Unicode-TXT, RTF, HTML
Inbyggd IRIS OCR-motor, kompatibel med HPs programvara för digital
sändning 4.91.21 (tillval)
Inget operativsytem krävs
PC: Delad Windows®-mapp, DFS, Novell®-delning; Windows®-klient för
åtkomst till den inbyggda webbserverns sidor;

Driftstemperatur: 10 till 35 ºC
Förvaringstemperatur: -40 till 65 °C
Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 ºC
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % RH
(icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid förvaring: 15 till 70 % RH (icke-kondenserande)
Strömförsörjning
Energiförbrukning: Max 70 W, 37 W (Redo), 24 W (Viloläge), <1 W
(Av/vänteläge)
Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 %), 2,6 A
Avgiven ljudeffekt
4,0 B(A) (inaktiv); 7,1 B(A) (drift, ADM-skanning med A4-papper med
standardinställningar för 66 sid/min)
ENERGY STAR
Ja
Information om överensstämmelse
IEC 60950-1: 2005 2:A UTGÅVAN; CSA/UL 60950-1, 2:a utgåvan
med regler/säkerhet
(2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl;
CB testcertifikat
Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC-direktivet 2004 /108/EC (Europa); CISPR 22 utgåva 5: 2005
+A1: 2005 +A2: 2006, klass A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, klass A;
Klass A, med hänvisning till ANSI 63.4-2003; EN 61000-3-2: 2006,
klass A (övertoner); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005
(flimmer); CISPR 24 utgåva 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN
50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE
Produktmått
b x d x h: 520,7 x 533,4 x 308,1 mm; I förpackning: 630 x 601 x 428
mm
Produktens vikt
20,18 kg; I förpackning: 23,50 kg
Medföljer
L2717A HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 arbetsstation för
dokumentregistrering (med inbyggd High Performance Secure-hårddisk);
Fack för hårdvaruintegrering, installationsguide, dokumentations-CD,
universellt nätaggregat, strömsladd
Garanti
Ett års garanti med reparation på platsen nästa arbetsdag, telefon- och
webbsupport ingår. Garanti- och supportalternativen varierar beroende
på produkt, land och lokal lagstiftning.
Tillbehör
J8007G HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver
L2718A HP 100 ersättningssats för ADM-vals
L2710A HP tillvalstangentbord
T1936AA HP MFP-programvara för digital sändning 4.0
Service- och supporttillval
HZ666E - HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Scanjet
8500fn1
HZ668E - HP 3 års hårdvaruspport inom 4 timmar 13x5 för Scanjet
8500fn1
HZ673E - HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Scanjet
8500fn1
HZ674E - HP 5 års hårdvarsupport nästa arbetsdag för Scanjet 8500fn1
HZ675PE - HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantin för
Scanjet 8500fn1
HZ677PE - HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar efter garantin 13x5
för Scanjet 8500fn1
HZ678PE - HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantin för
8500fn1
Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra
din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett
expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.
Driftsmiljö

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 arbetsstation för dokumentregistrering L2717A

● Spara pengar och energi: förbrukar mindre än 1 W energi i avstängt läge
● Konstruerad med miljön i åtanke – tillverkad av 12 % återvunnen plast
● Kvicksilverfria lampor
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ENERGY STAR®-kvalificerad
Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. HPs tjänster för
inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett
ansvarsfullt sätt.

