Pracovní stanice pro snímání dokumentů HP Scanjet Enterprise
7000nx
Skenovací pracovní stanice HP Scanjet Enterprise 7000nx
je určena pro manažery a uživatele z oblasti IT pro
použití ve spravovaných podnikových prostředích. Nabízí
síťové a bezpečnostní funkce, včetně šifrovaného vysoce
výkonného pevného disku HP.

Tato sdílená pracovní stanice pro digitalizaci
dokumentů pro různá oddělení umožňuje
přímou správu dokumentů a pracovních toků.
● Zlepšení návratnosti investic: Tato výkonná a snadno
použitelná pracovní stanice pro digitalizaci dokumentů
zjednodušuje práci s dokumenty.
● Velkou barevnou dotykovou obrazovku a integrovanou
klávesnici lze použít k zobrazení, kontrole a úpravě
dokumentů před odesláním – bez nutnosti použít počítač.
● Naskenování můžete dokončit přímo u zařízení – můžete
skenované dokumenty odeslat e-mailem, do síťové složky,
na digitální fax či konkrétní pracoviště.
● Běžně používaná nastavení lze uložit do Rychlých sad;
potom můžete zahájit zpracování dokumentů stisknutím
jediného tlačítka.

Aplikace HP Web Jetadmin poskytuje vysoké
zabezpečení a snadnou síťovou správu.

Různé možnosti manipulace s dokumenty
přináší rychlé a snadné skenování dokumentů.
● Můžete rychle skenovat oboustranné dokumenty – až 40
str./min / 80 obr./min černobíle a ve stupních šedi; až
35 str./min / 70 obr./min barevně1.
● Technologie HP Precision Feed2 zajišťuje spolehlivé
skenování – můžete skenovat stohy s různým obsahem,
velikostí a gramáží, dokonce můžete skenovat
i neohebné plastové identifikační karty.
● Funkce vynechání barvy zlepší čitelnost obrazů.
● Zvládněte více: S podavačem dokumentů na 50 stránek
můžete naskenovat až 2 000 stran denně3.

Využijte přizpůsobených a flexibilních řešení.
● Můžete využít dokonalé integrace díky podpoře různých
podnikových systémů pro správu dokumentů a širokému
portfoliu plně kompatibilních řešení od certifikovaných
partnerů společnosti HP.

● Zvyšte produktivitu a zajistěte sdílení pomocí sítě
10/100/1000 Mb/s s funkcemi pokročilého zabezpečení,
včetně protokolů IPSec, SSL, SNMPv3 a Kerberos.

● Platforma HP Open Extensibility Platform (OXP) je
konzistentní vývojářské rozhraní pro podniková zařízení
HP, které zjednodušuje vývoj a nasazení přizpůsobených
řešení.

● Díky standardně šifrovanému zabezpečenému vysoce
výkonnému pevnému disku HP můžete chránit citlivá data
uložená v zařízení. I když je disk vyjmutý, data na něm jsou
stále šifrována, takže jsou neustále zabezpečena.

● Pro integrovaná řešení, jako je například účtování úloh
nebo zabezpečené ověřování, můžete použít zásuvku
HIP nebo tři vysokorychlostní hostitelské porty USB.

● Aplikace HP Web Jetadmin zjednodušuje správu skeneru
a šetří zdroje IT.
● Multifunkční zařízení HP poskytují nástroje pro správu
a intuitivní uživatelská rozhraní.

1 Rychlosti při rozlišení 200 dpi černobíle, barevně a ve stupních šedi za použití softwaru Smart Document Scan, papír A4.
2 Dokumenty velikosti A8 až legal – 49 až 120 g/m2 (13 až 32 lb)

3 U stohu s 50 listy se předpokládá kancelářský papír o gramáži 20# (75 g/m2).
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Typ skeneru
Rychlost skenování (automatický
podavač, A4)
Pracovní kapacita (denně)
Kapacita automatického podavače
dokumentů

Podávání listů; Barevné skenování: ano
Až 40 str./min a 80 obr./min (černobíle, ve stupních šedi, 200 dpi), až
35 str./min a 70 obr./min (barevně, 200 dpi)
Až 2 000 stran
Standardní, 50 listů

Oboustranné skenování
prostřednictvím automatického
podavače dokumentů

ano

Detekce podání více listů současně

Ano, ultrazvuková
A4, A5, A6, A8, vlastní velikost, navštívenky a kreditní karty, papír
dlouhý až 864 mm
49 až 120 g/m²

Velikost médií (aut. podavač
dokumentů)
Hmotnost médií (aut. podavač
dokumentů)
Podporované typy médií
Rozlišení skeneru
Nastavení výstupního rozlišení
Odstíny šedé / bitová hloubka
Technologie skenování
Světelný zdroj (skenování)
Ovládací panel

Standardní funkce digitálního
odesílání

Pokročilé funkce skeneru

Formát skenovaných souborů

Standardní připojitelnost
Volitelná připojitelnost

Externí vstupní/výstupní porty
Připravenost k provozu v síti
Podporované síťové protokoly

Správa zabezpečení

Pevný disk
Dodávaný software
Kompatibilní operační systémy
Minimální požadavky na systém

Papír (obyč., pro ink. tiskárny); obálky; štítky; karty (navštívenky,
pojištění, embosované, plastové identifikační a kreditní karty)
Hardware: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitová hloubka: 48bitové
Charge Coupled Device (CCD)
Zářivka se studenou katodou
Displej SVGA s uživatelským rozhraním HP Easy Select; spánek
(s indikátorem); reset; tlačítka pro spuštění (indikátor) a zastavení;
nastavení jasu; indikátory Připraveno, Data a Pozor; virtuální
i hardwarová klávesnice; vypínač (s indikátorem); vysokorychlostní port
USB
Vestavěný software na rozpoznávání textu (OCR); odesílání do e-mailu;
odesílání na internetový a síťový fax; ukládání do síťové složky;
ukládání na jednotku USB; správa adresáře (síťový [LDAP]; místní;
osobní); rychlá nastavení; náhled obrázku a úprava stránky; oznámení
úlohy; odeslání sobě; správcem řízená pole e-mailu
Technologie HP Precision Feed; ultrazvuková detekce vícenásobného
podávání; odstranění prázdných stránek; vynechávání barev; podpora
delších stránek; rychlé nastavení profilů skenování; 48bitová interní /
24bitová externí bitová hloubka
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (jen obraz, s možností hledání, komprimované a
šifrované RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (jen obraz,
s možností hledání)
1 Gigabit Ethernet; 1 vysokorychlostní USB; 2 zadní vysokorychlostní
USB; 1 Hardware Integration Pocket (HIP) vysokorychlostní USB
Kompatibilní s tiskovými servery HP Jetdirect: Tiskový server HP Jetdirect
635n IPv6/IPsec J7961G, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 690n
J8007G IPv6/IPSec 802.11g
1 ether. port; 3 vysokorychl. porty USB; 1 HIP
Standardně (vestavěný Ethernet), volitelně (WiFi 802.11g)
IPv4/IPv6: kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a
vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP a WINS
Zabezpečení: Šifrovaný pevný disk (80 GB), ověřování Microsoft®
Windows® / Kerberos, LDAP, ověřování pomocí kódů PIN pro 1000
uživatelů, zásuvka pro bezpečnostní zámek, IPsec, SSL (https), SNMPv3
(s aplikací WJA), možnosti pro bezpečné vymazání souborů a pevného
disku, správa certifikátů, heslem chráněné šifrované soubory PDF, řešení
s čipovými kartami pro americkou vládu, seznam pro řízení přístupu,
šifrovaná pověření pro správu zařízení a sítě: správa zařízení (HP Web
Jetadmin, software HP pro digitální odesílání dat), vestavěný webový
server, správa aplikací pomocí předního panelu, import/export (kódy
PIN, místní adresář, rychlé volby)
standardní 80GB (nebo větší) vysoce výkonný pevný disk HP (šifrovaný)
Vestavěná aplikace OCR IRIS, kompatibilní s aplikací HP Digital Sending
Software 4.91 (volitelně)
Není vyžadován žádný operační systém.
Počítač: sdílení složek systému Windows®, DFS, svazky systému Novell;
klient Windows® pro přístup na stránky vestavěného webového serveru;

Rozsah provozních teplot: 10 to 35 ºC
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 60 °C
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 to 35 ºC
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 80% relativní vlhkost (bez
kondenzace)
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 0 až 90% relativní vlhkost (bez
kondenzace)
Napájení
Spotřeba: 98 W max.
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 %), 2,6 A
ENERGY STAR
Ano
Regulační informace o
IEC 60950-1 První vydání (2001), národní odvozeniny, přidružená
kompatibilitě/bezpečnost
dobrovolná a povinná osvědčení: Rusko (GOST)
Kompatibilita s elektromagnetickými Federální komunikační úřad (FCC), část 2 a část 15, třída A a ANSI
normami
63.4-2003 [USA]; EN55022: 2006, třída A [Evropa]
Rozměry produktu
š x h x v: 321 × 411 × 343 mm; Maximální: 406 x 685 x 508 mm
(s vytaženým zásobníkem); Včetně balení: 459 × 440 × 539 mm
Hmotnost produktu
16,19 kg; Včetně balení: 20,86 kg
Co je obsaženo v krabici
L2708A Pracovní stanice pro snímání dokumentů HP Scanjet Enterprise
7000nx; Zásuvka pro integraci hardwaru; napájecí adaptér a kabel;
disk CD-ROM se softwarem a uživatelskou příručkou; čisticí hadřík na
podavač ADF; příručka Začínáme
Záruka
1letá záruka s výměnou další pracovní den, včetně telefonické a webové
podpory. V závislosti na místních zákonech se mohou záruky
v jednotlivých zemích lišit. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných
službách podpory a služeb společnosti HP pro vaši oblast, navštivte
stránky http://www.hp.com/support.
Příslušenství
L2710A Volitelná klávesnice HP *
C9943B Sada čistících hadříků HP ADF
L2707A Náhradní válec ADF HP Scanjet 5000/7000
* Volitelná klávesnice HP je dostupná ve francoužštině, němčině, ruštině a
španělštině
Možnosti služeb a podpory
UQ489E – 3letá podpora společnosti HP pro hardware Scanjet
7000n/7000nx s výměnou následující pracovní den (kromě Turecka,
zemí EEM, Ruska, Pobaltských zemí a zemí CIS)
UQ477E – 3letá podpora společnosti HP pro hardware Scanjet
7000n/7000nx s výměnou další pracovní den u zákazníka
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E – 3letý standardní servis HP s výměnou pro zařízení Scanjet
7000n/7000nx (jen země EEM+Rusko+Pobaltské země+země CIS)
US187E – 3letý servis HP pro zařízení Scanjet 7000n/7000nx
s možností vrácení (jen Turecko)
Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.
Provozní prostředí

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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