Skener s podávačom papiera HP Scanjet Enterprise 7000 s2

Skener s podávačom papiera HP Scanjet Enterprise 7000
s2 je navrhnutý pre pracovné skupiny v prostrediach
spravovanej tlače, ktoré potrebujú rýchly skener
pripojený k počítaču na zlepšenie pracovných postupov a
správy dokumentov s možnosťou spracovania širokej
škály veľkostí papiera.

Vďaka tomuto spoľahlivému, vysokovýkonnému
skeneru zvýšte produktivitu a zlepšite správu
dokumentov.
● Vďaka technológiám HP Precision Feed získajte
jednoduché a spoľahlivé skenovanie. Môžete skenovať
širokú škálu typov, hrúbok a veľkostí papiera.
● Skenujte rýchlo až 45 strán a 90 obrázkov za minútu
čiernobielo či v odtieňoch sivej a 45 strán a 70 obrázkov
za minútu farebne1.
● Zvýšte produktivitu a vďaka obrovskej 3 000-stranovej
kapacite ľahko zvládnite skenovanie veľkých objemov
dokumentov.
● Vďaka technológii HP AccuPage bez starostí docielite
konzistentné obrázky vysokej kvality. Automatické orezanie
a orientácia zabezpečuje presné skenovanie dokumentov.

Získajte vysoký výkon v malom balení a šetrite
priestor a energiu.
● Doprajte si väčší pracovný priestor – tento skener zaberie
málo miesta, a preto ho môžete umiestniť tam, kde vám
to vyhovuje.
● Šetrite energiu bez zníženia výkonu. Tento skener
ohodnotený programom ENERGY STAR® umožňuje
znížiť nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
● S hrdosťou používajte skener, ktorý má certifikát EPEAT®
Silver – produkty s hodnotením EPEAT disponujú počas
svojej životnosti nižším vplyvom na životné prostredie.
● Spoľahnite sa na spoločnosť HP, ktorá vám vďaka
recyklovateľnému baleniu pomáha znížiť vplyv na
životné prostredie2.

Vyskúšajte ľahko integrovateľné riešenia
pracovných postupov.
● Vytvorte profily častých a bežných úloh a obsah skenujte
priamo do rôznych cieľových umiestnení a aplikácií.
● Automaticky vylepšite presnosť skenovaných obrázkov
pomocou vstavaného softvéru Kofax Virtual ReScan® Pro.
● Naskenované dokumenty zmeňte na upraviteľný text
pomocou softvéru na rozpoznanie textu IRIS Readiris™ Pro
a uložte ich do rôznych typov súborov.
● Začnite skenovať hneď bez potreby dodatočného softvéru.
Vďaka štandardným ovládačom ISIS®, TWAIN a WIA bez
problémov integrujte skener do existujúceho systému.

1 Rýchlosti dosiahnuté pri použití softvéru Smart Document Scan (čiernobiela, farebná, v odtieňoch sivej, rozlíšenie 200 dpi) a papiera A4.
2 Medzi nerecyklovateľné súčasti môžu okrem iného patriť aj malé časti pásky a určité plasty.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

Charge Coupled Device (CCD)

Typ skenera

Priechodzie; Farebné skenovanie: Áno

Rozlíšenie skenovania

Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
Zdokonalené: Žiadne

Režimy vstupu pri skenovaní

Ovládací panel s tlačidlom na jednostranné alebo obojstranné
skenovanie, softvér na skenovanie

Zdroj svetla (snímanie)

Dióda emitujúca svetlo (LED)

Nastavenie výstupného rozlíšenia
dpi
Odtiene šedej/bitová hĺbka

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

Detekcia vstupu viacerých stránok

Áno

Kapacita automatického podávača
dokumentov
Obojsmerné snímanie ADF

Štandard, 50 listov

Veľkosť médií (ADF)

A4; A5; A6; A8; vlastné veľkosti

Hmotnosť médií (ADF)

41 až 209 g/m²

Štandardné pripojenie

1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Ovládací panel

2-riadkový, 16-znakový displej LCD; tlačidlá (Jednostranne, Obojstranne)

Pracovný cyklus (denný)

Až 3000 strán

Rozšírené funkcie skenera

Skenovanie do dokumentov Google a služby SharePoint; technológie HP
Precision Feed; ultrazvuková detekcia viacerých hárkov; odstránenie
prázdnych strán; vynechanie farby; podpora dlhých strán; skenovacie
profily Quick Set; bitová hĺbka – 48-bitová interná/24-bitová externá

Podporované typy médií

Papier (obyčajný, pre atramentové tlačiarne), obálky, štítky, karty (vizitky,
karty poistenca, embosované, plastové identifikačné, kreditné karty)

256; Bitová hĺbka: 48-bitový

Áno

Formát naskenovaného súboru

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (iba obrázky, nájditeľné, komprimované a
zakódované RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (iba
obrázky a nájditeľné)

Verzia štandardu TWAIN

Verzia 2.1

Zahrnutý softvér

HP TWAIN, softvér na skenovanie dokumentov Smart, EMC ISIS, Readiris
Pro, Nuance PaperPort, Cardiris Pro, Kofax VirtualRescan Professional

Kompatibilné operačné systémy

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

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Microsoft® Windows® 7 , Windows Vista®,
(32-bitový/64-bitový): procesor 2 GHz; 2 GB RAM; 150 MB na
ovládače TWAIN a ISIS; USB 2.0; monitor s rozlíšením SVGA 1 024 x
768; Windows® XP (SP 3): procesor 1,6 GHz; 1 GB RAM; 150 MB na
ovládače TWAIN a ISIS; USB 2.0; monitor s rozlíšením SVGA 1 024 x
768;

Prevádzkové prostredie

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 60ºC
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez
kondenzácie)
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: Rel. vlhkosť 0 – 90% (bez
kondenzácie)

Zdroj

Spotreba energie: 8,5 W (pohotovostný režim), 1,822 W (režim spánku),
0,203 W (automatické vypnutie)
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: striedavé napätie 100 až
240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %), 1,3 A

Emisie Akustického Výkonu

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Áno

Informácie o súlade s právnymi
predpismi/bezpečnosť

IEC 60950-1:2005 (druhé vydanie) +A1 všetky požadované skupinové a
národné rozdiely + všetky platné dodatky; CSA/UL 60950-1 2. vydanie
(2007) + všetky platné dodatky; EN 60950-1:2006 +A11:2009 +
A1:2010 + všetky platné dodatky; CSA alebo cUL, CCC, CE, PVOC,
TER, SON, GOST, SASO, BSMI, Ukrajina, UL alebo CSA NRTL a iné

Elektromagnetická kompatibilita

Smernica EMC 2004/108/EC (Európa); CISPR 22 vyd. 5:2005
+A1:2005 +A2:2006, trieda B; EN 61000-3-2: 2006, trieda A; EN
61000-3-3: 2006; CISPR 24 vyd. 1:1997 +A1:2001 +A2:2002; EN
55024: 1998 +A1:2001 +A2: 2003; CCC, CE, KCC, GOST, BSMI,
Ukrajina, FCC a iné

Rozmery produktov

d x v x š: 310 x 181 x 180 mm; S balením: 399 x 278 x 303 mm

Hmotnosť produktu

5,35 kg; S balením: 7,42 kg

Čo je v krabici

L2730A Skener s podávačom papiera HP Scanjet Enterprise 7000 s2;
Inštalačná príručka; zdroj napájania a napájací kábel; softvér na
skenovanie HP a softvér tretej strany; čistiaca handrička na ADF

Záruka

Obmedzená záruka jeden rok na hardvér, ktorú poskytuje oddelenie
servisu a podpory zákazníkov HP; Telefonická podpora jeden rok pre
technické problémy. Pre získanie ďalších informácií kontaktujte
spoločnosť HP.

Príslušenstvo

C9943B Balenie handričiek na čistenie ADF HP

Možnosti servisu a podpory

U1Q59E – 3-ročný hardvérový servis HP skenera Scanjet 7000s2 s
výmenou v nasledujúci pracovný deň (okrem EEM, pobaltských štátov,
Ruska, SNŠ a Turecka)
U1Q60E – 3-ročný hardvérový servis HP skenera Scanjet 7000s2 s
výmenou u zákazníka v nasledujúci pracovný deň (Belgicko, Fínsko,
Grécko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko,
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko)
U1Q61E – 3-ročný hardvérový servis HP skenera Scanjet 7000s2 so
štandardnou výmenou (len EEM, pobaltské štáty, Rusko a SNŠ)
U5X52E – 3-ročný servis skenera Scanjet 7000s2 s vrátením do skladu
(len Turecko)

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše
tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou
podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP
Care Pack.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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●

Až 90 % obalu tvorí recyklovaný obsah, celý obal je na 100 % recyklovateľný .
● Šetrite energiu nastavením automatického vypnutia skenera, keď ho nepoužívate.
● Bezortuťové žiarovky.

Spĺňa normu ENERGY STAR®

1 Medzi nerecyklovateľné súčasti môžu okrem iného patriť aj malé časti pásky a určité

plasty.
Recyklujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Služby správy majetku a
recyklovania HP zjednodušujú zodpovedné likvidovanie.
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