HP Scanjet Enterprise 7000 s2 lapadagolós lapolvasó

A HP Scanjet Enterprise 7000 s2 lapadagolós lapolvasó
felügyelt nyomtatási környezetekben dolgozó
munkacsoportok számára készült, akik gyors,
számítógéphez csatlakoztatott és többféle papírméret
beolvasására képes lapolvasóval szeretnék bővíteni
munkafolyamataikat és dokumentumkezelő rendszerüket.

Ezzel a megbízható, nagy teljesítményű
lapolvasóval növelheti a hatékonyságot és
javíthatja a dokumentumok kezelését.

Egy kis csomaggal hatalmas teljesítményhez
juthat, miközben helyet és energiát takaríthat
meg.

● A HP precíziós adagoló technológiái egyszerű és
megbízható beolvasást biztosítanak. Különböző vastagságú
és méretű papírtípusok széles választékát olvashatja be.

● Tartson fenn több helyet magának – a kis helyigénynek
köszönhetően a lapolvasó kényelmesen elhelyezhető.

● Percenként akár 45 fekete-fehér és szürkeárnyalatos oldalt
és 90 képet, valamint 45 színes oldalt és 70 színes képet
olvashat be1.
● A robusztus, 3000 oldalas terhelhetőséggel növelheti a
hatékonyságot, és könnyedén megbirkózhat a nagy
mennyiségű beolvasási munkával.
● A HP AccuPage használata esetén nem kell aggódnia a
beolvasás megbízhatósága és minősége miatt. Az
automatikus körülvágás és tájolás gondoskodik a
dokumentumok pontos beolvasásáról.

● Takarítson meg energiát a teljesítmény feláldozása nélkül.
Ezzel az ENERGY STAR® minősítésű lapolvasóval
csökkentheti a környezetre jutó terhelést.
● Legyen büszke rá, hogy az EPEAT® ezüst tanúsítványával
rendelkező lapolvasót használ – az EPEAT által
regisztrált termékek egész életciklusuk során kevésbé
terhelik a környezetet.
● A HP újrahasznosítható csomagolása megkönnyíti a
környezetterhelés csökkentését2.

Használja ki az egyszerűen integrálható
munkafolyamat-megoldásokat.
● A gyakori és általános feladatokhoz és a tartalmak
meghatározott célhelyekre és alkalmazásokba történő
továbbításához profilok hozhatók létre.
● A beépített Kofax Virtual ReScan® Pro szoftver
automatikusan javítja a beolvasott képek pontosságát.
● IRIS Readiris™ Pro karakterfelismerő alkalmazás a
beolvasott képek szerkeszthető szöveggé alakításához, és
különböző formátumba mentéséhez.
● A beolvasás további szoftverek telepítése nélkül
megkezdhető. A lapolvasó ISIS®, TWAIN és WIA
illesztőprogramjaival zökkenőmentesen integrálható a
meglévő rendszerekbe.

1 A sebességek 200 dpi fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos nyomtatással, intelligens dokumentumbeolvasó szoftverrel, A4 papír használatával mérve.
2 A nem újrahasznosítható összetevők többek között, de nem kizárólag apró szalagdarabok és bizonyos műanyagok.
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MŰSZAKI ADATOK
Beolvasási technológia

CCD (töltéscsatolt eszköz)

Beolvasás típusa

Lapáteresztő; Színes beolvasás: Igen

Beolvasás felbontása

Hardver: Max. 600 x 600 dpi
Optikai: Legfeljebb 600 dpi
Megnövelt: Egyik sem

Lapolvasási bevitel

Kezelőpult egyoldalas és kétoldalas beolvasást indító gombbal, beolvasó
szoftver

Fényforrás (lapolvasáshoz)

Fénykibocsátó dióda (LED)

Kimeneti felbontás dpi beállításai

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

Szürkeárnyalatos szintek /
bitmélység
Többszörös behúzás érzékelése

256; Bitmélység: 48 bites

Automatikus lapadagoló kapacitása

Működési környezet

Működési hőmérséklet tartomány: 10–35ºC
Tárolási hőmérséklet tartomány: -40–60ºC
Javasolt működési hőmérséklet tartomány: 10–35ºC
Javasolt működési páratartalom tartomány: 15% – 80% relatív
páratartalom (nem lecsapódó)
Nyugalmi páratartalom-tartomány: 0% – 90% relatív páratartalom (nem
lecsapódó)

Áramellátás

Energiafogyasztás: 8,5 watt (készenlétben), 1,822 watt (alvó állapotban),
0,203 watt (automatikusan kikapcsolva)
Tápellátási igény: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3%), 1,3 A

Leadott hangerő értékei

6,3 B(A)

Szabványos, 50 lapos

ENERGY STAR

Igen

Kétoldalas beolvasás (automatikus
dokumentumadagoló)
Hordozóanyagok mérete
(automatikus dokumentum-adagoló)
Hordozóanyagok súlya (automatikus
dokumentum-adagoló)
Szabvány csatlakoztathatóság

Igen

Megfelelőségi és biztonsági információk

IEC 60950-1:2005 (második kiadás) +A1 minden szükséges csoport és
nemzeti eltérés + minden vonatkozó módosítás; CSA/UL 60950-1 2.
kiadás (2007) + minden vonatkozó módosítás; EN 60950-1:2006
+A11:2009 + A1:2010 + minden vonatkozó módosítás; CSA vagy cUL,
CCC, CE, PVOC, TER, SON, GOST, SASO, BSMI, Ukrajna, UL vagy CSA
NRTL és továbbiak

Kezelőpanel

2 soros, 16 karakteres LCD; Gombok (egyoldalas, kétoldalas beolvasás)

Elektromágneses kompatibilitás

Karbantartási ciklus (napi)

Max. 3000 oldal

A lapolvasó speciális funkciói

Beolvasás Google Dokumentumok és Sharepoint szolgáltatásba; HP
precíziós adagoló technológiák; Hibás adagolás ultrahangos észlelése;
Üres oldalak eltávolítása; Színkivonás; Hosszú oldalak támogatása;
Gyorsan kiválasztható beolvasási profilok; 48 bites belső/24 bites külső
színmélység

2004/108/EK jelű EMC direktíva (Európa); CISPR 22 5. kiad.:2005
+A1:2005 +A2:2006, B osztály; EN 61000-3-2: 2006, A osztály; EN
61000-3-3: 2006; CISPR 24 1. kiad.:1997 +A1:2001 +A2:2002; EN
55024: 1998 +A1:2001 +A2: 2003; CCC, CE, KCC, GOST, BSMI,
Ukrajna, FCC és továbbiak

A termék mérete

széles x mély x magas: 310 x 181 x 180 mm; Becsomagolva: 399 x
278 x 303 mm

A termék tömege

5,35 kg; Becsomagolva: 7,42 kg

A doboz tartalma

L2730A HP Scanjet Enterprise 7000 s2 lapadagolós lapolvasó; Telepítési
útmutató; Tápellátás és tápkábel; HP lapolvasó szoftver és külső
szoftverek; ADF-tisztító kendő

Garancia

Egyéves korlátozott hardvergarancia HP vevőszolgálati
terméktámogatással; telefonos műszaki támogatás egy évig. További
információval a HP szolgálhat.

Tartozékok

C9943B HP ADF tisztítókendő-csomag

Szolgáltatási és támogatási lehetőségek

U1Q59E – HP 3 éves következő munkanapi Scanjet 7000s2
készülékcsere, hardverszerviz (kivéve Törökország, EEM, Oroszország,
balti országok és FÁK)
U1Q60E – HP 3 éves következő munkanapi helyszíni Scanjet 7000s2
készülékcsere, hardvertámogatás
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E – HP 3 éves normál Scanjet 7000s2 készülékcsere,
hardverszerviz (csak EEM + Oroszország + balti országok + FÁK)
U5X52E – HP 3 éves Scanjet 7000s2 visszaszállítási garancia szervizzel
(csak Törökország)

Támogatott adathordozó-típusok

Igen

A4; A5; A6; A8; egyéni méretek
41–209 g/m²
1 Hi-Speed USB 2.0 port

Papír (normál, tintasugaras), boríték, címke, kártya (névjegy, biztosítási,
dombornyomott, műanyag igazolvány, hitelkártya)

Beolvasási fájlformátum

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (csak kép, kereshető, tömörített és RC4 titkosítású),
PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (csak kép és kereshető)

Twain verziószáma

2.1 változat

Szoftver mellékelve

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

Kompatibilis operációs rendszerek

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

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, (32/64 bites): 2 GHz-es
processzor; 2 GB RAM; 150 MB a TWAIN és ISIS illesztőprogram
számára; USB 2.0; 1024 x 768 SVGA monitor; Windows® XP (SP 3):
1,6 GHz-es processzor; 1 GB RAM; 150 MB a TWAIN és ISIS
illesztőprogram számára; USB 2.0; 1024 x 768 SVGA monitor;

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez
igazított támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
HP Scanjet Enterprise 7000 s2 lapadagolós lapolvasó L2730A
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előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
● A csomagolás akár 90%-ban újrahasznosított tartalmú anyagból készült, és akár

1

100%-ban újrahasznosítható .
● A lapolvasó használaton kívüli automatikus leállításának bekapcsolásával energia
takarítható meg.
● Higanymentes lámpák.
ENERGY STAR® minősítés

1 A nem újrahasznosítható összetevők többek között, de nem kizárólag apró szalagdarabok
és bizonyos műanyagok.
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott. A HP
eszközgazdálkodási és újrahasznosítási szolgáltatásai megkönnyítik a selejtezést.
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