Skener HP Scanjet Enterprise 7000 s2 s podáváním listů

Skener HP Scanjet Enterprise 7000 s2 s podáváním listů
je navržen pro pracovní skupiny ve spravovaných
tiskových prostředích s potřebou rychlého skeneru
připojeného k počítači, který zlepší pracovní postupy a
správu dokumentů a zároveň dokáže zpracovat širokou
škálu velikostí papíru.

Tento spolehlivý a vysoce výkonný skener vám
umožní zvýšit produktivitu a zdokonalit správu
dokumentů.
● Skenujte snadno a spolehlivě pomocí technologie HP
Precision Feed. Skenovat můžete širokou škálu druhů papíru
různých tlouštěk a velikostí.
● Skenování vysokou rychlostí až 45 str./min a 90 obr./min
černobíle a ve stupních šedi, 45 str./min a 70 obr./min
barevně1.
● Zvyšte produktivitu a zvládněte snadno velkoobjemové
skenovací úlohy díky velké pracovní kapacitě 3 000 stran.
● Pořizujte bezproblémové, konzistentní a vysoce kvalitní
obrázky pomocí technologie HP AccuPage. Automatické
ořezávání a otáčení zaručí přesné skenování dokumentů.

Získejte vysoký výkon v malém balení a
ušetřete prostor i energii.
● Vyšetřete si více pracovní plochy pro sebe – díky menším
rozměrům můžete umístit skener dle libosti.
● Šetřete energií, aniž byste omezili výkon. Tento skener
s osvědčením ENERGY STAR® vám umožní snížit dopad
vaší činnosti na životní prostředí.
● Můžete být hrdí na to, že používáte skener s certifikací
EPEAT® Silver – produkty registrované jako EPEAT mají
snížený dopad na životní prostředí po celý svůj životní
cyklus.
● Na společnost HP se můžete spolehnout, že vám díky
recyklovatelnému balení pomůže snížit dopad vaší
činnosti na životní prostředí2.

Vyzkoušejte snadno integrovatelná řešení
pracovního postupu.
● Pro frekventované a běžné úlohy lze vytvořit profily a poté
obsah skenovat přímo do řady míst určení a aplikací.
● Automatické zpřesnění skenovaných obrázků zajistí
vestavěný software Kofax Virtual ReScan®.
● Naskenované dokumenty lze převést na editovatelný text
programem IRIS Readiris™ Pro OCR a uložit je do různých
typů souborů.
● Začněte hned skenovat bez nutnosti instalovat další
software. Snadnou integraci skeneru do stávajících systémů
zajistí standardní ovladače ISIS®, TWAIN a WIA.

1 Rychlosti při rozlišení 200 dpi černobíle, barevně a ve stupních šedi za použití softwaru Smart Document Scan, papír A4.
2 Nerecyklovatelné součásti mohou zahrnovat kromě jiného také drobné díly pásky a některé plasty.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technologie skenování

Charge Coupled Device (CCD)

Typ skeneru

Podávání listů; Barevné skenování: ano

Rozlišení skeneru

Hardware: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
Rozšířené: Žádné

Vstupní režimy skenování

Ovládací panel s tlačítkem pro jednostranné nebo oboustranné
skenování, software pro skenování

Světelný zdroj (skenování)

elektroluminiscenční dioda (LED)

Nastavení výstupního rozlišení

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Odstíny šedé / bitová hloubka

256; Bitová hloubka: 48bitové

Detekce podání více listů současně
Kapacita automatického podavače
dokumentů
Oboustranné skenování
prostřednictvím automatického
podavače dokumentů
Velikost médií (aut. podavač
dokumentů)
Hmotnost médií (aut. podavač
dokumentů)
Standardní připojitelnost
Ovládací panel

Displej LCD 2 řádky, 16 znaků; Tlačítka (jednostranně, oboustranně)

Pracovní kapacita (denně)

Až 3000 stran

Pokročilé funkce skeneru

Skenování do služeb Google docs a Sharepoint; technologie HP
Precision Feed; ultrazvuková detekce vícenásobného podávání;
odstranění prázdných stránek; vynechávání barev; podpora delších
stránek; rychlé nastavení profilů skenování; 48bitová interní / 24bitová
externí bitová hloubka

Provozní prostředí

Rozsah provozních teplot: 10 až 35 ºC
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 60 ºC
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 až 35 ºC
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 80% relativní vlhkost (bez
kondenzace)
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 0 až 90% relativní vlhkost (bez
kondenzace)

Napájení

Spotřeba: 8,5 W (připraveno), 1,822 W (režim spánku), 0,203 W
(automatické vypnutí)
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 %), 1,3 A

ano

Akustický výkon

6,3 B(A)

Standardní, 50 listů

ENERGY STAR

ano

ano

Regulační informace o
kompatibilitě/bezpečnost

IEC 60950-1:2005 (druhé vydání) +A1 všechny požadované skupinové
a národní rozdíly a dále všechny příslušné dodatky; CSA/UL 60950-1 2.
vydání (2007) a všechny příslušné dodatky; EN 60950-1:2006
+A11:2009 + A1:2010 a dále všechny příslušné dodatky; CSA nebo
cUL, CCC, CE, PVOC, TER, SON, GOST, SASO, BSMI, Ukrajina, UL
nebo CSA NRTL a další

Kompatibilita s elektromagnetickými
normami

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES (Evropa);
CISPR 22 Ed. 5:2005 +A1:2005 +A2:2006, třída B; EN 61000-3-2:
2006, třída A; EN 61000-3-3: 2006; CISPR 24 Ed 1:1997 +A1:2001
+A2:2002; EN 55024: 1998 +A1:2001 +A2: 2003; CCC, CE, KCC,
GOST, BSMI, Ukrajina, FCC a další

Rozměry produktu

š x h x v: 310 x 181 x 180 mm; Včetně balení: 399 x 278 x 303 mm

Hmotnost produktu

5,35 kg; Včetně balení: 7,42 kg

Co je obsaženo v krabici

L2730A Skener HP Scanjet Enterprise 7000 s2 s podáváním listů;
průvodce instalací; napájecí adaptér a kabel; skenovací software HP a
software jiného dodavatele; čisticí hadřík na podavač ADF;

Záruka

Omezená jednoletá záruka na hardware se zákaznickou servisní
podporou HP; jednoletá telefonní technická podpora. Vyžadujete-li další
informace, kontaktujte společnost HP.

Příslušenství

C9943B Sada čistících hadříků HP ADF

Možnosti služeb a podpory

U1Q59E – 3letý servis společnosti HP pro hardware Scanjet 7000s2
s výměnou následující pracovní den (kromě Turecka, zemí EEM, Ruska,
Pobaltských zemí a zemí CIS)
U1Q60E – 3letá podpora společnosti HP pro hardware Scanjet 7000s2
s výměnou následující pracovní den u zákazníka
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E – 3letý standardní servis HP s výměnou pro zařízení Scanjet
7000s2 (jen země EEM+Rusko+Pobaltské země+země CIS)
U5X52E – 3letý servis HP Return to Depot (vrácení produktu) pro zařízení
Scanjet 7000s2 (jen Turecko)

A4; A5; A6; A8; vlastní velikosti
41 až 209 g/m²
1 Hi-Speed USB 2.0

Podporované typy médií

Papír (obyčejný, Inkjet), obálky, štítky, karty (navštívenky, pojištění,
embosované, plastické, kreditní)

Formát skenovaných souborů

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (jen obraz, s možností hledání, komprimované a
šifrované RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (jen obraz,
s možností hledání)

Twain verze

Verze 2.1

Dodávaný software

Ovladač HP TWAIN, software Smart Document Scan, ovladač EMC ISIS,
software Readiris Pro, Nuance PaperPort, Cardiris Pro, Kofax
VirtualRescan Professional

Kompatibilní operační systémy

Systémy Microsoft® Windows® 7 (32bitový/64bitový), Windows Vista®
(32bitový/64bitový), Windows® XP (SP 3)

Minimální požadavky na systém

Počítač: Systémy Microsoft® Windows® 7 (32bitový/64bitový),
Windows Vista® (32bitový/64bitový): procesor 2 GHz; 2 GB RAM;
150 MB pro ovladače TWAIN a ISIS; USB 2.0; monitor 1024 x 768
SVGA; Windows® XP (SP 3): procesor 1,6 GHz; 1 GB RAM; 150 MB
pro ovladače TWAIN a ISIS; USB 2.0; monitor 1024 x 768 SVGA;

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci
vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání
prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim
individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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● Obsah balení je recyklovatelný až z 90 % a obaly jsou recyklovatelné až ze 100

1
% .

● Na energii ušetříte ještě více, když skener nastavíte tak, aby se vypínal, pokud jej
právě nepoužíváte.
● Zářivky neobsahující rtuť.
Vyhovuje normě ENERGY STAR®

1 Nerecyklovatelné součásti mohou zahrnovat kromě jiného také drobné díly pásky a některé
plasty.
Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Služby společnosti
HP pro správu majetku a recyklaci usnadňují ekologickou likvidaci.
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