HP Scanjet Enterprise 7000 s2 Scanner med arkføder

HP Scanjet Enterprise 7000 s2 Scanner med arkføder er
designet til arbejdsgrupper i administrerede
udskrivningsmiljøer, som har behov for en hurtig
pc-tilsluttet scanner, der kan forbedre arbejdsgange og
dokumenthåndtering, og som kan behandle en række
papirstørrelser.

Denne pålidelige scanner med høj ydelse
forbedrer produktiviteten og
dokumenthåndteringen.
● HP Precision Feed-teknologier giver dig nem og pålidelig
scanning. Du kan også se en lang række papirtyper,
tykkelser og størrelser.
● Du kan hurtigt scanne op til 45 sider/min og 90
billeder/min i sort/hvid og gråtoner, og 70 billeder/min i
farver1.
● Øg produktiviteten, og håndter store scanningsjob med en
robust maksimalydelse på 3000 sider.
● Med HP AccuPage får du konsekvent problemfri billeder i
høj kvalitet. Automatisk beskæring og placering sikrer
præcis scanning af dokumenter.

Få stor ydelse i en lille pakke, og spar plads
og energi.
● Nu kan du have mere af dit arbejdsområde for dig selv.
Scannerens lille størrelse gør det muligt at placere den,
hvor det er mest bekvemt.
● Hjælp med at spare energi, uden at det er på bekostning
af ydelse. Denne ENERGY STAR®-kompatible scanner
hjælper dig med at reducere din påvirkning af miljøet.
● Vær stolt af at bruge en scanner, der er EPEAT®
Silver-certificeret. EPEAT-registrerede produkter vil påvirke
miljøet mindre i deres levetid.
● Du kan stole på, at HP reducerer din miljøpåvirkning med
genanvendelig emballage2.

Få let integrerbare workflowløsninger.
● Opret profiler til ofte forekommende almindelige jobs, og
scan indhold direkte til en række destinationer og
programmer.
● Automatisk forbedring af præcisionen i scannede billeder
med den indbyggede Kofax Virtual ReScan® Pro-software.
● Konverter scanninger til redigerbar tekst med IRIS Readiris™
Pro OCR, og gem scanninger som en række filtyper.
● Begynd at scanne med det samme uden yderligere
software. Scanneren kan integreres i eksisterende systemer
med standard ISIS®-, TWAIN- og WIA-drivere.

1 Hastigheder ved 200 dpi sort/hvid, farve og gråtoner vha. Smart Document Scan Software, A4-papir.

2 Ikke-genanvendelige komponenter kan omfatte, men er ikke begrænset til, små stykker tape og forskellige typer plastic.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Scanning - teknologi

Charge Coupled Device (CCD)

Scanningstype

Arkfremføring. Farvescanning: Ja

Scanningsopløsning

Hardware: Op til 600 x 600 dpi
Optisk: Op til 600 dpi
Forbedret: Ingen

Scan-inputmetoder

Kontrolpanel med simpleks- eller dupleks-knap, scannersoftware

Lyskilde (scanning)

Light Emitting Diode (LED)

Indstillinger for opløsnings-dpi

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

Gråtoneniveauer/bitdybde

256. Bitdybde: 48 bit

Registrering af indførsel af flere ark
Automatiske dokumentfremførers
kapacitet
Dupleks ADF-scanning
Papirstørrelse (ADF)

A4; A5; A6; A8; specialstørrelser

Gramvægt (ADF)

41 til 209 g/m²;

Standardtilslutningsmuligheder

1 Hi-Speed USB 2.0

Kontrolpanel

LCD med to linjer og 16 tegn; Knapper (simpleks, dupleks)

Normeret forbrug (dagligt)

Op til 3.000 sider

Avancerede scannerfunktioner

Scan til Google Dokumenter og Sharepoint; HP Precision
Feed-teknologier; Ultrasonisk registrering af fremføring af flere sider;
Fjernelse af blanke sider; Farveudfald; Understøtter lange sider; hurtig
indstilling af scanningsprofiler; 48-bit intern/24-bit ekstern bitdybde

Understøttede medietyper

Papir (almindeligt, inkjet), konvolutter, etiketter, kort (visitkort, forsikring,
fremhævet, plastic-id, kreditkort)

Driftsmiljø

Temperaturområde ved drift: 10 til 35ºC
Temperaturområde ved opbevaring: -40 til 60ºC
Anbefalet temperaturområde ved drift: 10 til 35ºC
Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 15 til 80%, RH
(ikke-kondenserende)
Fugtighedsinterval ved opbevaring: 0 til 90%, RH (ikke-kondenserende)

Strøm

Strømforbrug: 8,5 watt (klar), 1,822 watt (dvale), 0,203 watt (automatisk
slukning).
Energikrav: Indgangsspænding: 100 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3%), 1,3 A

Ja

Lydintensitet

6,3 B(A)

Standard, 50 ark.

ENERGY STAR

Ja

Ja

Oplysninger om overholdelse af
myndighedskrav/sikkerhed

IEC 60950-1:2005 (anden udgave) +A1 alle nødvendige gruppe- og
nationale forskelle + alle gældende tilføjelser; CSA/UL 60950-1 anden
udgave (2007) + alle gældende tilføjelser; EN 60950-1:2006
+A11:2009 + A1:2010 + alle gældende tilføjelser; CSA eller cUL, CCC,
CE, PVOC, TER, SON, GOST, SASO, BSMI, Ukraine, UL eller CSA NRTL
og andre

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5:2005 +A1:2005
+A2:2006, Class B; EN 61000-3-2: 2006, Class 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, Ukraine, FCC og
andre

Produktmål

b x d x h: 310 x 181 x 180 mm. Med emballage: 399 x 278 x 303 mm

Produktvægt

5,35 kg. Med emballage: 7,42 kg

Kassens indhold

L2730A HP Scanjet Enterprise 7000 s2 Scanner med arkføder;
Installationsvejledning; Strømforsyning og strømledning;
HP-scannersoftware og software fra tredjepart; ADF-rengøringsklud

Garanti

1 års begrænset hardwaregaranti, som varetages af HP Customer Care
service og support. 1 års teknisk telefonsupport. Kontakt HP for yderligere
oplysninger.

Tilbehør

C9943B HP Renseklud til automatisk dokumentføder

Service- og supportløsninger

U1Q59E - HP 3 års hardwaresupport med udskiftning næste hverdag for
Scanjet 7000s2 (undtagen Tyrkiet, EEM, Rusland, Baltikum og CIS)
U1Q60E - HP 3 års hardwaresupport med udskiftning næste hverdag på
stedet for Scanjet 7000s2
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E - HP 3 års standard udskiftningsservice for Scanjet 7000s2 (kun
EEM+Rusland+Baltikum+CIS)
U5X52E - HP 3 års returneringsservice til lager Scanjet 7000s2 (kun
Tyrkiet)

Scan-filformat

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (kun image, søgbart, komprimeret og
RC4-krypteret), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (kun image og
søgbart)

Twain-version

Version 2.1

Software inkluderet

HP TWAIN, Smart Document-scanningssoftware, EMC ISIS, Readiris Pro,
Nuance PaperPort, Cardiris Pro, Kofax VirtualRescan Professional

Kompatible operativsystemer

Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista®
(32-bit/64-bit), Windows® XP (SP 3)

Minimumskrav til system

PC: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, (32-bit/64-bit): 2 GHz
processor, 2 GB RAM, 150 MB til TWAIN- og ISIS-drivere; USB 2.0;
1024 x 768 SVGA-skærm; Windows® XP (SP 3): 1,6 GHz processor, 1
GB RAM, 150 MB til TWAIN- og ISIS-drivere; USB 2.0; 1024 x 768
SVGA-skærm.

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og
billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com
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● Emballagen er fremstillet af op til 90 % genanvendt materiale, og er op til 100 %

1

genanvendeligt .
● Spar strøm ved at indstille scanneren til at slukke automatisk, når ikke den
benyttes.
● Pærer uden kviksølv.
ENERGY STAR®-mærket

1 Ikke-genanvendelige komponenter kan omfatte, men er ikke begrænset til, små stykker tape
og forskellige typer plastic.
Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. HP's aktivstyrings- og genbrugsservices
gør det nemt at bortskaffe udstyr ansvarligt.

