Skaner z podajnikiem arkuszy HP Scanjet Enterprise 7000 s2

Skaner z podajnikiem arkuszy HP Scanjet Enterprise 7000
s2 zaprojektowano z myślą o zespołach roboczych,
poszukujących szybkiego, połączonego z komputerem
skanera, który sprawdzi się w zarządzanych
środowiskach drukowania, usprawni przepływ pracy i
kontrolę nad obiegiem dokumentów oraz obsługuje
różne rozmiary papieru.

Większa produktywność i lepsze zarządzanie
dokumentami dzięki niezawodnemu,
wydajnemu skanerowi.
● Łatwe i niezawodne skanowanie dzięki technologiom
precyzyjnego podawania HP Precision Feed. Możliwość
skanowania wielu typów papierów, o różnej grubości i w
różnych rozmiarach.
● Szybkie skanowanie dokumentów do 45 str./min i 90
obr./min w czerni i skali odcieni szarości oraz 45 str./min i
70 obr./min w kolorze1.
● Zwiększenie wydajności i łatwa obsługa zadań skanowania
w wysokich nakładach, dzięki niezawodnemu cyklowi
roboczemu do 3000 stron.
● Niezawodne, zawsze takie same, wysokiej jakości obrazy
dzięki technologii HP AccuPage. Automatyczne przycinanie
i orientacja zapewniające dokładne skanowanie
dokumentów.

Wysoka wydajność i niewielka konstrukcja,
umożliwiająca oszczędność miejsca i energii.
● Więcej przestrzeni pracy, dzięki małej powierzchni
podstawy umożliwiającej wygodne umieszczenie
skanera.
● Oszczędzanie energii bez strat w zakresie wydajności.
Ten skaner z certyfikatem ENERGY STAR® pomaga
zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
● Zalety wynikające z korzystania ze skanera
posiadającego certyfikat EPEAT® Silver. Produkty z tym
certyfikatem umożliwiają ograniczenie wpływu na
środowisko podczas cyklu eksploatacji.
● Firma HP ułatwia zmniejszenie negatywnego wpływu na
środowisko przez zastosowanie możliwych do
przetworzenia opakowań2.

Łatwa integracja rozwiązań w zakresie
przepływu pracy.
● Tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych
typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do
różnych miejsc docelowych i aplikacji.
● Automatyczne podniesienie dokładności skanowanych
obrazów za pomocą wbudowanego oprogramowania
Kofax Virtual ReScan® Pro.
● Możliwość konwertowania zeskanowanych materiałów na
tekst do edycji za pomocą funkcji IRIS Readiris™ Pro OCR
oraz zapisywania zeskanowanych materiałów w różnych
formatach.
● Szybkie rozpoczęcie skanowania, które nie wymaga
dodatkowego oprogramowania. Bezproblemowa integracja
skanera z istniejącymi systemami za pomocą
standardowych sterowników ISIS®, TWAIN i WIA.

1 Prędkość uzyskiwana przy rozdzielczości 200 dpi (tryb czarno-biały, kolorowy i skali odcieni szarości) za pomocą oprogramowania Smart Document Scan
Software, papier w formacie A4.

2 Elementy nienadające się do recyklingu mogą obejmować m.in. małe kawałki taśmy i niektóre tworzywa sztuczne.
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DANE TECHNICZNE
Technologia skanowania

CCD (matryca światłoczuła)

Typ skanera

Podawanie arkuszy; Skanowanie w kolorze: Tak

Rozdzielczość skanowania

Urządzenie: Do 600 x 600 dpi
Optyczny: Do 600 dpi
Optymalizowana: Brak

Tryby skanowania

Panel sterowania z przyciskami wydruku jednostronnego i dwustronnego,
oprogramowanie do skanowania

Źródło światła (skanowanie)

Dioda LED

Ustawienia rozdzielczości
wyjściowej (dpi)
Poziomy skali szarości/Kodowanie
koloru
Wykrywanie sklejonych stron

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

Pojemność automatycznego
podajnika dokumentów
Dwustronne skanowanie z
automatycznego podajnika
dokumentów
Format nośnika (automatyczny
podajnik papieru)
Gramatura nośnika (automatyczny
podajnik papieru)
Standardowe podłączenia

Standardowo 50 arkuszy

Panel sterowania

2-wierszowy wyświetlacz LCD o długości 16 znaków; przyciski (druk
jednostronny, druk dwustronny)

Cykl pracy (dobowy)

Do 3000 stron

Zaawansowane funkcje skanowania

Skanowanie do usługi Dokumenty Google i witryny Sharepoint;
Technologie szybkiego podawania HP Precision Feed; Ultradźwiękowe
wykrywanie wielu podawanych arkuszy; Usuwanie pustych stron;
Usuwanie kolorów; Obsługa drukowania na długich stronach; Szybkie
ustawianie profili skanowania; 48-bitowa wewnętrzna głębia
kolorów/24-bitowa zewnętrzna głębia kolorów

256; Głębia bitowa: 48-bitowa
Tak

Środowisko pracy

Zakres tempretatur pracy: 10–35ºC
Zakres temperatur w czasie pracy: od -40 do 60ºC
Zalecany zakres temperatur pracy: 10–35ºC
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: Wilgotność względna od 15
do 80% (bez kondensacji)
Zakres wilgotności po wyłączeniu: Wilgotność względna od 0 do 90%
(bez kondensacji)

Zasilanie

Pobór mocy: 8,5 W (aktywność), 1,822 W (tryb gotowości), 0,203 W
(tryb uśpienia)
Zasilanie: Napięcie wejściowe: 100– 240 V prądu przemiennego (+/10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 1,3 A

Poziom mocy akustycznej

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Tak

Zgodność z przepisami/bezpieczeństwo

IEC 60950-1:2005 (Wydanie drugie) +A1 wszystkie wymagane różnice
dotyczące grupy i kraju + wszystkie właściwe poprawki; CSA/UL
60950-1 Wydanie 2 (2007) + wszystkie właściwe poprawki; EN
60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 + wszystkie właściwe poprawki;
CSA lub cUL, CCC, CE, PVOC, TER, SON, GOST, SASO, BSMI, Ukraina,
UL lub CSA NRTL i inne

Certyfikaty

Dyrektywa EMC 2004/108/WE (Europa); CISPR 22 wyd. 5:2005
+A1:2005 +A2:2006, klasa B; EN 61000-3-2: 2006, klasa A; EN
61000-3-3: 2006; CISPR 24 wyd. 1:1997 +A1:2001 +A2:2002; EN
55024: 1998 +A1 2001 +A2: 2003; CCC, CE, KCC, GOST, BSMI,
Ukraina, FCC i inne

Wymiary

(szer. x głęb. x wys.): 310 x 181 x 180 mm; W opakowaniu: 399 x 278
x 303 mm

Waga produktu

5,35 kg; W opakowaniu: 7,42 kg

Zawartość opakowania

L2730A Skaner z podajnikiem arkuszy HP Scanjet Enterprise 7000 s2;
Podręcznik instalacyjny; Zasilacz i przewód zasilający; Oprogramowanie
do skanowania firmy HP i oprogramowanie innego producenta;
Ściereczka do czyszczenia automatycznego podajnika dokumentów

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt oraz serwis i pomoc
techniczna Centrum Obsługi Klienta HP; roczna telefoniczna pomoc
techniczna. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z HP.

Akcesoria

C9943B Pakiet ściereczek do czyszczenia automatycznego podajnika
dokumentów HP

Opcje usług i pomocy technicznej

U1Q59E — 3-letnie wsparcie sprzętowe HP oferujące możliwość
wymiany urządzenia Scanjet 7000s2 w następnym dniu roboczym (nie
dotyczy Turcji, krajów EEM, Rosji, krajów bałtyckich i krajów CIS)
U1Q60E — 3-letnie wsparcie sprzętowe HP oferujące możliwość
wymiany urządzenia Scanjet 7000s2 na miejscu w następnym dniu
roboczym (Hiszpania, Portugalia, Austria, Szwajcaria, Finlandia,
Norwegia, Szwecja, Belgia, Holandia, Polska, Rosja i Grecja)
U1Q61E — 3-letni plan serwisowy HP oferujący możliwość wymiany
urządzenia Scanjet 7000s2 w trybie standardowym (tylko kraje EEM,
Rosja, kraje bałtyckie i kraje CIS)
U5X52E — 3-letnia usługa HP oferująca możliwość zwrotu urządzenia
Scanjet 7000s2 (tylko Turcja)

Tak
A4; A5; A6; A8; niestandardowe formaty
41 do 209 g/m²
1 port Hi-Speed USB 2.0

Nośniki

Papier (zwykły, do drukarki atramentowej), koperty, etykiety, karty
(wizytówki, karty ubezpieczeń, karty wypukłe, plastikowe identyfikatory,
karty kredytowe)

Format pliku skanowania

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (tylko z obrazami, z możliwością przeszukiwania
tekstu, skompresowany i z szyfrowaniem RC4), PDF/A, TXT, Unicode
TXT, RTF, HTML, XPS (tylko z obrazami i z możliwością przeszukiwania
tekstu)

Wersja sterownika Twain

Wersja 2.1

Dołączone oprogramowanie

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

Zgodne systemy operacyjne

Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows Vista®
w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® XP (z dodatkiem SP3)

Minimalne wymagania systemowe

PC: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® w wersji 32- lub
64-bitowej: procesor 2 GHz; 2 GB pamięci RAM; 150 MB dla
sterowników TWAIN i ISIS; USB 2.0; monitor SVGA 1024 x 768;
Windows® XP (z dodatkiem SP3): procesor 1,6 GHz; 1 GB pamięci
RAM; 150 MB dla sterowników TWAIN i ISIS; USB 2.0; monitor SVGA
1024 x 768;

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care
Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i
rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w
przystępnej cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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● Zawartość przetworzonych materiałów w opakowaniu wynosi do 90%, a

1

możliwość jego przetworzenia wynosi do 100% .
● Oszczędność energii, dzięki ustawieniu automatycznego wyłączania skanera,
gdy nie jest używany.
● Lampy bezrtęciowe.
Certyfikat ENERGY STAR®

1 Elementy nienadające się do recyklingu mogą obejmować m.in. małe kawałki taśmy i
niektóre tworzywa sztuczne.
Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Usługi
zarządzania zasobami i recyklingu HP ułatwiają odpowiedzialną utylizację produktów.
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