HP Scanjet Enterprise 7000nx-arbejdsstation til
dokumentregistrering
HP Scanjet Enterprise 7000nx Document Capture
Workstation er designet til it-chefer og -brugere i
organiserede virksomhedsmiljøer, der har brug for et
avanceret netværk og sikkerhed, herunder en krypteret
HP High-Performance Secure-harddisk.

Administrer dokumenter og arbejdsgange
direkte fra denne arbejdsstation, som kan deles
af alle i afdelingen.
● Få mere ud af dine investeringer: strømlin
dokumentarbejdsgangen med denne effektive, men stadig
brugervenlige arbejdsstation til dokumentindfangning.
● Brug den store berøringsfølsomme farveskærm og det
indbyggede tastatur til at se, bekræfte og redigere
dokumenter før afsendelse til arbejdsgangen. Du behøver
slet ikke bruge en pc.
● Fuldfør enhedens indfangningsproces på enheden – send
scanninger til e-mail, netværksmappe, digital fax eller en
arbejdsgangsdestination.
● Brug QuickSets til almindeligt anvendte indstillinger, så du
kan starte en dokumentarbejdsgang med et enkelt tryk på
en knap.

Oplev god sikkerhed og nem
netværksadministration med HP Web Jetadmin.

Hurtig, nem og pålidelig dokumentscanning
mere flere dokumenthåndteringsfunktioner.
● Scan to-sidede dokumenter i en fart (40 sider pr. min./80
billeder pr. min. i sort/hvid og gråtoner); op til 35 sider
pr. min/70 billeder pr. min. i farve1.
● Få pålidelig registrering af scanninger med HP Precision
Feed-teknologier 2 – scan en bunke dokumenter med flere
dokumenttyper, -størrelser og -gramvægte, herunder
id-kort af hård plastik.
● Gør scannede dokumenter mere læsbare med
farveudfald.
● Få mere fra hånden: scan op til 2.000 sider om dagen
med en 50-siders dokumentfremfører3.

Få fordel af personlige, fleksible løsninger.
● Få problemfri integration med understøttelse af mange
forskellige systemer til administration af
virksomhedsdokumenter og et bredt sortiment af fuldt
kompatible HP Certified Partner-løsninger.

● Øg produktiviteten, og del dokumenter via 10/100/1000
Mbit/s netværk med avancerede sikkerhedsfunktioner,
herunder IPSec, SSL, SNMPv3 og Kerberos.

● Få enklere udvikling og anvendelse af brugerdefinerede
løsninger med HP Open Extensibility Platform (OXP), en
ensartet udviklingsgrænseflade på tværs af HP's
virksomhedsenheder.

● Beskyt følsomme data, der er gemt på enheden, med HP's
krypterede High-Performance Secure-harddisk. Selv om de
fjernes, er data på disken krypteret, så de gemte data er
sikre.

● Brug den medfølgende hardwareintegrationslomme (HIP)
eller de tre Hi-Speed USB-værtsporte til integrerede
løsninger som jobregnskab eller sikker godkendelse.

● Få nemmere scanneradministration, og spar på
it-ressourcerne med HP Web Jetadmin.
● Nyd godt af administrationsværktøjer og intuitive
brugergrænseflader på HP-multifunktionsenheder.

1 Hastigheder ved 200 dpi sort/hvid, farve og gråtoner vha. Smart Document Scan Software, A4-papir.
2 A8 til dokumenter i Legal-format fra 49 til 120 g/m2

3 Kapaciteten på 50 sider er beregnet ved brug af 20# (75 g/m2) Bond-papir.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Scanningstype
Scanningshastighed (automatisk
dokumentfremfører, A4)
Normeret forbrug (dagligt)
Automatiske dokumentfremførers
kapacitet

Arkfremføring. Farvescanning: Ja
Op til 40 s/min og 80 b/min (sort/hvid, grå, 200 dpi), op til 35 s/min
og 70 b/min (farver, 200 dpi)
Op til 2.000 sider
Standard, 50 ark.

Ja
Ja, ultralyd
Papirstørrelse (ADF)
A4, A5, A6, A8, specialstørrelser, visit- og kreditkort, lange baner op til
864 mm
Gramvægt (ADF)
49 til 120 g/m²
Understøttede medietyper
Papir (almindeligt, inkjet); konvolutter; etiketter; kort (visitkort, sygesikring,
prægede, plastik-id, kredit)
Scanningsopløsning
Hardware: Op til 600 x 600 dpi
Optisk: Op til 600 dpi
Indstillinger for opløsnings-dpi
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Gråtoneniveauer/bitdybde
256. Bitdybde: 48 bit
Scanning - teknologi
Charge Coupled Device (CCD)
Lyskilde (scanning)
Fluorescerende koldkatodelampe
Kontrolpanel
Fuld-SVGA-display med HP Easy Select-brugergrænseflade; Dvale (med
LED); Nulstil; Start- (med LED) og stopknapper; skærmstyrkekontrol; Klar-,
data- og bemærk-LED'er; både virtuelt- og hardwaretastatur;
Tænd/sluk-knap (med LED); Hi-Speed USB-port
Digital afsending –
Integreret OCR-software; Send til e-mail; Send til internet og LAN-fax;
standardegenskaber
Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Adressebogsadministration
(netværk [LDAP]; lokal; personlig); Hurtigopsætning; Billedvisning og
sideredigering; Jobbesked; Send til mig; administratorkontrollerede
e-mail-felter
Avancerede scannerfunktioner
HP Precision Feed-teknologier; ultrasonisk registrering af fremføring af
flere sider; fjernelse af blanke sider; farveudfald; understøtter lange sider;
hurtig indstilling af scanningsprofiler; 48-bit intern/24-bit ekstern
bitdybde
Scan-filformat
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (kun image, søgbart, komprimeret og
RC4-krypteret), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (kun image og
søgbart)
Standardtilslutningsmuligheder
1 Gigabit Ethernet; 1 Hi-Speed USB; 2 Hi-Speed USB bagpå; 1
hardwareintegrationslomme (HIP) Hi-Speed USB
Tilslutningsmuligheder (ekstraudstyr) Kompatibel med HP Jetdirect-printservere: HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec-printserver J7961G, HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
Wireless printserver J8007G
Ekstern I/O-porte
1 Ethernet; 3 Hi-Speed USB; 1 HIP
Netværksparat
Standard (indbygget Ethernet), tilbehør (WiFi 802.11g)
Understøttede netværksprotokoller
IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og senere),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2,
BOOTP/DHCP og WINS
Sikkerhedsstyring
Sikkerhed: Krypteret harddisk (80 GB), Microsoft® Windows® /
Kerberos, LDAP-godkendelse, godkendelse af 1000-bruger PIN-koder,
spalte til sikkerhedslås, IPsec, SSL (https), SNMPv3 (med WJA),
indstillingerne Secure File og Hard Disk Erase, Manage Certificates,
adgangskodebeskyttet, krypteret PDF, Smartcard-løsninger til den
amerikanske regering, adgangskontrolliste, krypterede akkreditiver for
enheds-/netværksadministration: Flådestyring (HP Web Jetadmin, HP
Digital Sending Software), Embedded Web Server,
administrationsapplikation via frontpanel, import/eksport (PIN-koder,
lokal adressebog, kortnumre)
Harddisk
Standard, 80 GB (eller større) HP-harddisk med høj ydelse (krypteret)
Software inkluderet
Integreret IRIS OCR-maskine kompatibel med HP Digital Sending
Software 4.91 (valgfrit)
Kompatible operativsystemer
Kræver ikke operativsystem
Minimumskrav til system
PC: Mappen Delte filer i Windows®, DFS, Novell® share;
Windows®-klient til adgang til Embedded Web Server-sider.
Dupleks ADF-scanning

Registrering af indførsel af flere ark

Temperaturområde ved drift: 10-35 °C
Temperaturområde ved opbevaring: -40 °C til 60 °C
Anbefalet temperaturområde ved drift: 10-35 °C
Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 15 til 80%, RH
(ikke-kondenserende)
Fugtighedsinterval ved opbevaring: 0 til 90%, RH (ikke-kondenserende)
Strøm
Strømforbrug: Maks. 98 watt
Energikrav: Indgangsspænding 100 - 240 V AC (±10%), 50/60 Hz
(±3 Hz), 2,6 A
ENERGY STAR
Ja
Oplysninger om overholdelse af
IEC 60950-1 First Edition (2001), nationale afledte ordninger, tilhørende
myndighedskrav/sikkerhed
frivillige og obligatoriske certificeringer: Russisk (GOST)
Elektromagnetisk kompatibilitet
FCC (Federal Communications Commission) Part 2 og Part 15, Class A
og ANSI 63.4-2003 [USA]; EN55022: 2006, Class A [Europa]
Produktmål
b x d x h: 321 x 411 x 343 mm. Maksimum: 406 x 685 x 508 mm
(med bakken trukket ud). Med emballage: 459 x 440 x 539 mm
Produktvægt
16,19 kg. Med emballage: 20,86 kg
Kassens indhold
L2708A HP Scanjet Enterprise 7000nx-arbejdsstation til
dokumentregistrering; Hardwareintegrationslomme (HIP); Strømforsyning
og strømledning; Cd-rom'er med software og brugervejledning;
ADF-rengøringsklud; Startvejledning
Garanti
1 års garanti med udskiftning næste hverdag, telefonisk support og
websupport er inkluderet. Garantien kan variere fra land til land for at
følge lovgivningen. Gå til http://www.hp.com/support for at læse om
prisvindende HP-service og -supportmuligheder i dit område.
Tilbehør
L2710A HP ekstra tastatur *
C9943B HP Renseklud til automatisk dokumentføder
L2707A HP Scanjet 5000/7000 ADF Roller Replacement Kit
* HP's tastatur (ekstraudstyr) fås på fransk, tysk, russisk og spansk
Service- og supportløsninger
UQ489E - HP 3 års hardwaresupport med udskiftning næste hverdag for
Scanjet 7000n/7000nx (undtagen Tyrkiet, EEM, Rusland, Baltikum og
CIS)
UQ477E - HP 3 års hardwaresupport med udskiftning næste hverdag på
stedet for Scanjet 7000n/7000nx
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - HP 3 års standard udskiftningsservice for Scanjet
7000n/7000nx (kun EEM+Rusland+Baltikum+CIS)
US187E - HP 3 års returneringsservice Scanjet 7000n/7000nx (kun
Tyrkiet)
Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit printog billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.
Driftsmiljø

Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com
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