HP Scanjet Enterprise 7000 s2 arkmatad skanner

HP Scanjet Enterprise 7000 s2 arkmatad skanner är
avsedd för arbetsgrupper i administrerade utskriftsmiljöer
som behöver en snabb, PC-ansluten skanner som kan
förbättra arbetsflödena och dokumenthanteringen och
som klarar en rad olika pappersstorlekar.

Öka produktiviteten och förbättra
dokumenthanteringen med den här tillförlitliga
skannern med hög prestanda.
● Få enkel och tillförlitlig skanning med HP Precision
Feed-teknik. Du kan också skanna papper av många olika
typer, tjocklekar och storlekar.
● Skanna snabbt upp till 45 sid/min eller 90 bilder/min i
svartvitt och gråskala, 45 sid/min eller 70 bilder/min i
färg1.
● Förbättra produktiviteten och hantera enkelt stora jobb med
den robusta kapaciteten för 3000 sidor.
● Få konsekventa bilder av hög kvalitet utan bekymmer med
HP AccuPage. Automatisk beskärning och orientering
säkerställer korrekt dokumentskanning.

Få hög prestanda i liten förpackning och spara
utrymme och energi.
● Behåll mer av arbetsytan för dig själv – tack vare det lilla
formatet kan du placera skannern där det passar.
● Hjälp till att spara energi utan att ge avkall på
prestandan. Den här ENERGY STAR®-klassade skannern
hjälper dig att minska din miljöpåverkan.
● Var stolt över att använda en skanner som är EPEAT®
Silver-certifierad – EPEAT-registrerade produkter ger
minskad miljöpåverkan under hela sin livscykel.
● Lita på att HP hjälper dig att minska din miljöpåverkan
med återvinningsbara förpackningar2.

Upplev lättintegrerade arbetsflödeslösningar.
● Skapa profiler för vanliga, ofta förekommande jobb och
skanna innehållet direkt till en rad olika destinationer och
program.
● Förbättra automatiskt noggrannheten i skannade bilder med
den inbyggda Kofax Virtual ReScan® Pro-programvaran.
● Omvandla skannat material till redigerbar text med IRIS
Readiris™ Pro OCR och spara skanningar i en mängd olika
filformat.
● Börja skanna på en gång utan någon ytterligare
programvara. Integrera skannern sömlöst i befintliga system
med ISIS®, TWAIN- och WIA-drivrutiner enligt
industristandard.

1 Hastigheter på 200 dpi i svartvitt, färg och gråskala med programmet Smart Document Scan på A4-papper.

2 Icke-återvinningsbara komponenter kan omfatta, men är inte begränsade till, små bitar av tejp och vissa plaster.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Avläsningsteknik

CCD

Skanningstyp

Arkmatning; Färgskanning: Ja

Skanningsupplösning

Maskinvara: Upp till 600 x 600 dpi
Optisk: Upp till 600 dpi
Utökad: Inga

Metod för inläsning vid skanning

Kontrollpanelen med knapp för enkelsidigt eller dubbelsidigt,
skanningsprogramvara

Ljuskälla (skanning)

Ljusdiod (LED)

Upplösningsinställningar för
utmatning
Gråskalenivåer/Bitdjup

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

Detektering av flerarksinmatning

Driftsmiljö

Driftstemperatur: 10 till 35 ºC
Förvaringstemperatur: -40 till 60 ºC
Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 ºC
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % RH
(icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 90 % RH (icke-kondenserande)

Strömförsörjning

Energiförbrukning: 8,5 W (startklar), 1,822 W (viloläge), 0,203 W
(autoavstängning)
Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 %), 1,3 A

256; Bitdjup: 48-bitars

Avgiven ljudeffekt

6,3 B(A)

Ja

ENERGY STAR

Ja

Kapacitet för automatisk
dokumentmatare
Dubbesidig ADM-skanning

Standard, 50 ark

Information om överensstämmelse med
regler/säkerhet

Mediestorlek (ADM)

A4; A5; A6; A8; anpassade storlekar

Medievikt (ADM)

41 till 209 g/m²

Standardanslutning

1 Hi-Speed USB 2.0

IEC 60950-1:2005 (andra utgåvan) +A1 med alla erforderliga gruppoch nationella avvikelser + alla tillämpliga ändringar; CSA/UL 60950-1
2:a utgåvan (2007) + alla tillämpliga ändringar; EN 60950-1:2006
+A11:2009 + A1:2010 + alla tillämpliga ändringar; CSA eller cUL,
CCC, CE, PVOC, TER, SON, GOST, SASO, BSMI, Ukraina, UL eller CSA
NRTL och andra

Kontrollpanel

LCD med 2 rader, 16 tecken; Knappar (enkelsidigt, dubbelsidigt)

Elektromagnetisk kompatibilitet

Driftscykel (per dag)

Upp t 3000 sidor

Avancerade skannerfunktioner

Skanna till Google Dokument och Sharepoint; HP Precision Feed-teknik;
Ultraljudsdetektering av dubbelmatning; Borttagning av tomma sidor;
Utelämnande av färg; Stöd för långa sidor; Snabbinställningar av
skanningsprofiler; 48-bitars internt/24-bitars externt bitdjup

EMC-direktivet 2004/108/EG (Europa); CISPR 22 Ed. 5:2005
+A1:2005 +A2:2006, klass B; EN 61000-3-2: 2006, klass 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,
Ukraina, FCC och andra

Produktmått

b x d x h: 310 x 181 x 180 mm; I förpackning: 399 x 278 x 303 mm

Medietyper som stöds

Papper (vanligt, bläckstråle-), kuvert, etiketter, kort (visitkort,
försäkringskort, präglade kort, ID-kort i plast, kreditkort)

Produktens vikt

5,35 kg; I förpackning: 7,42 kg

Medföljer

L2730A HP Scanjet Enterprise 7000 s2 arkmatad skanner;
Installationshandbok; Nätaggregat och strömsladd; HPs
skanningsprogramvara och programvara från tredje part; Rengöringsduk
för ADM

Garanti

Ett års begränsad hårdvarugaranti med service och support från HP
Customer Care; ett års teknisk telefonsupport. Kontakta HP om du vill veta
mer.

Tillbehör

C9943B HP rengöringsdukar för ADM

Service- och supporttillval

U1Q59E – HP 3 års hårdvarusupport med utbyte nästa arbetsdag för
Scanjet 7000s2 (utom Turkiet, EEM, Ryssland, Baltikum och OSS)
U1Q60E – HP 3 års hårdvarusupport med utbyte på platsen nästa
arbetsdag för Scanjet 7000s2
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E – HP 3 års standardservice med utbyte för Scanjet 7000s2
(endast EEM+Ryssland+Baltikum+OSS)
U5X52E – HP 3 års returservice för Scanjet 7000s2 (endast Turkiet)

Ja

Filformat för skanning

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (endast bild, sökbart, komprimerat och
RC4-krypterat), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (endast bild
och sökbart)

Twain-version

Version 2.1

Medföljande program

HP TWAIN, programmet Smart dokumentskanning, EMC ISIS, Readiris
Pro, Nuance PaperPort, Cardiris Pro, Kofax VirtualRescan Professional

Kompatibla operativsystem

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

Lägsta systemkrav

PC: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (32-bitars/64-bitars): 2
GHz-processor; 2 GB RAM; 150 MB för TWAIN- och ISIS-drivrutiner;
USB 2.0; 1024 x 768 SVGA-skärm; Windows® XP (SP 3): 1,6
GHz-processor; 1 GB RAM; 150 MB för TWAIN- och ISIS-drivrutiner;
USB 2.0; 1024 x 768 SVGA-skärm;

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din
utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett
expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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● Förpackningen är tillverkad av upp till 90 % återvunnet material och är upp till

1

100 % återvinningsbar .
● Spara energi genom att ställa in skannern så att den stängs av automatiskt när
den inte används.
● Kvicksilverfria lampor.
ENERGY STAR®-kvalificerad

1 Icke-återvinningsbara komponenter kan omfatta, men är inte begränsade till, små bitar av
tejp och vissa plaster.
Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. HPs tjänster för
inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett
ansvarsfullt sätt.

