Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Scanjet Enterprise
7000nx
Ο σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Scanjet
Enterprise 7000nx είναι σχεδιασμένος για διαχειριστές IT
και χρήστες σε διαχειριζόμενα εταιρικά περιβάλλοντα που
χρειάζονται εξελιγμένη δικτύωση και ασφάλεια,
συμπεριλαμβανομένου ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής
απόδοσης ΗΡ με κρυπτογράφηση.

Διαχειριστείτε έγγραφα και ροές εργασίας
απευθείας από τον κοινόχρηστο σταθμό
εργασίας αποτύπωσης εγγράφων για εταιρικά
τμήματα.

Γρήγορη, αξιόπιστη και εύχρηστη αποτύπωση
εγγράφων με ευέλικτες λειτουργίες διαχείρισης
εγγράφων.

● Αυξήστε την απόδοση της επένδυσής σας: εκσυγχρονίστε τις
ροές εργασίας εγγράφων με αυτόν τον ισχυρό, αλλά
εύχρηστο, σταθμό εργασίας αποτύπωσης εγγράφων.

● Σαρώστε γρήγορα έγγραφα δύο όψεων σε ταχύτητες έως
40 σελ./80 εικόνες ανά λεπτό ασπρόμαυρες και στην
κλίμακα του γκρι, έως 35 σελ./70 εικόνες το λεπτό
έγχρωμες1.

● Χρησιμοποιήστε τη μεγάλη και έγχρωμη οθόνη αφής και το
ενσωματωμένο πληκτρολόγιο για να προβάλετε,
επαληθεύσετε και τροποποιήσετε έγγραφα πριν τα στείλετε στη
ροή εργασίας – χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

● Διασφαλίστε αξιόπιστες σαρώσεις με τις τεχνολογίες
τροφοδότησης ακριβείας HP2 – σαρώστε στοίβες
εγγράφων μεικτών τύπων, μεγεθών, και βάρους, ακόμα
και πλαστικές ταυτότητες.

● Ολοκληρώστε τη διαδικασία αποτύπωσης στη συσκευή και
στείλτε τις σαρώσεις σε email, φάκελο δικτύου, ψηφιακό φαξ
ή προορισμό ροής εργασίας.

● Βελτιώστε την καθαρότητα των σαρώσεων με την αφαίρεση
χρωμάτων.

● Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά με το
QuickSets, έπειτα εκκινήστε ροές εργασίας εγγράφων με το
πάτημα ενός κουμπιού.

Απολαύστε ισχυρή ασφάλεια και εύκολη
διαχείριση δικτύου με το HP Web Jetadmin.
● Αυξήστε την παραγωγικότητα και αποκτήστε δυνατότητα
κοινής χρήσης μέσω δικτύωσης 10/100/1000 Mbit/δευτ.
με εξελιγμένες λειτουργίες που περιλαμβάνουν IPSec, SSL,
SNMPv3 και Kerberos.
● Προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στη συσκευή με τον ασφαλή σκληρό δίσκο
υψηλής απόδοσης HP με κρυπτογράφηση στο βασικό
εξοπλισμό. Ακόμα και αν αφαιρεθούν, τα δεδομένα στο
σκληρό δίσκο είναι κρυπτογραφημένα, άρα ασφαλή.
● Απλοποιήστε τη διαχείριση του σαρωτή και αποθηκεύστε
πόρους IT με το HP Web Jetadmin.

● Κάντε περισσότερα: σαρώστε έως 2.000 σελίδες την ημέρα
με τον τροφοδότη εγγράφων 50 σελίδων3.

Επωφεληθείτε από εξατομικευμένες, ευέλικτες
λύσεις.
● Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με υποστήριξη ποικιλίας
εταιρικών συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και ευρέος
χαρτοφυλακίου πλήρως συμβατών λύσεων HP Certified
Partner.
● Απλοποιήστε την ανάπτυξη και υλοποίηση
προσαρμοσμένων λύσεων με το HP Open Extensibility
Platform (OXP), τη σταθερή διασύνδεση ανάπτυξης σε
όλες τις εταιρικές συσκευές HP.
● Χρησιμοποιήστε την περιλαμβανόμενη υποδοχή
ενσωμάτωσης υλικού (HIP) ή τις τρεις θύρες Hi-Speed USB
κεντρικού υπολογιστή για ενσωματωμένες λύσεις, όπως
λογιστικά εργασιών και ασφαλή έλεγχο ταυτότητας.

● Απολαύστε τα εργαλεία διαχείρισης και το έξυπνο
περιβάλλον χρήστη των πολυλειτουργικών συσκευών HP.

1 Οι ταχύτητες επιτεύχθηκαν σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη λειτουργία και σε κλίμακα του γκρι, στα 200 dpi με χρήση του λογισμικού Smart Document Scan και
χαρτί A4.

2 Έγγραφα μεγέθους A8 έως legal από 49 έως 120 g/m2 (13 έως 32 λίβρες)

3 Το μέγεθος της στοίβας 50 σελίδων υπολογίζεται με χαρτί bond 20# (75 g/m2).
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων· Έγχρωμη σάρωση: Ναι
Έως 40 σελ./80 εικόνες ανά λεπτό (α/μ, γκρι, 200 dpi), έως 35 σελ./70
εικόνες ανά λεπτό (έγχρωμες, 200 dpi)
Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως)
Έως 2000 σελίδες
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη Βασική, 50 φύλλων
Τύπος σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης (ADF, A4)

εγγράφων

ADF σάρωσης διπλής όψης
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης
Μέγεθος μέσων (ADF)
Βάρος μέσων (ADF)
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
Ανάλυση σάρωσης
Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου
Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος
bit
Τεχνολογία σάρωσης
Πηγή φωτός (σάρωση)
Πίνακας ελέγχου

Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακής
αποστολής

Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή

Τύπος αρχείου σάρωσης

Βασική συνδεσιμότητα
Προαιρετική συνδεσιμότητα

Εξωτερικές θύρες I/O
Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα
δικτύου

Διαχείριση ασφάλειας

Σκληρός δίσκος
Λογισμικό που περιλαμβάνεται
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Ναι
Ναι, πολύ γρήγορο
A4, A5, A6, A8, προσαρμοσμένο, επαγγελματικές και πιστωτικές κάρτες,
χαρτί μεγάλου μήκους έως 864 mm
49 έως 120 g/m²
Χαρτί (απλό, inkjet), φάκελοι, ετικέτες, κάρτες (επαγγελματικές,
ασφάλισης, ανάγλυφη, ταυτότητα, πιστωτική)
Υλικό: Έως 600 x 600 dpi
Οπτική: Έως 600 dpi
75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
256· Βάθος Bit: 48 bit
Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)
Λαμπτήρας φθορισμού ψυχρής καθόδου
Οθόνη full-SVGA με διασύνδεση χρήστη HP Easy Select, αναστολή
λειτουργίας (με LED), επαναφορά, κουμπιά έναρξης (με LED) και
διακοπής, έλεγχος φωτεινότητας οθόνης, λυχνίες LED ετοιμότητας,
δεδομένων και προσοχής, εικονικό και τυπικό πληκτρολόγιο, κουμπί
λειτουργίας (με LED), θύρα Hi-Speed USB
Ενσωματωμένο λογισμικό OCR. Αποστολή σε e-mail, Αποστολή σε
Internet και φαξ LAN, Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου, Αποθήκευση σε
μονάδα USB. Διαχείριση βιβλίου διευθύνσεων (δίκτυο [LDAP], τοπικά,
προσωπικά), Γρήγορες ρυθμίσεις, Προεπισκόπηση εικόνας και
επεξεργασία σελίδας, Ειδοποίηση εργασιών, Αποστολή σε Εμένα, πεδία
email διαχειριζόμενα από τον διαχειριστή
Τεχνολογίες τροφοδότησης ακριβείας HP, υπερηχητική ανίχνευση
πολλαπλής τροφοδότησης, αφαίρεση λευκής σελίδας, αφαίρεση
χρωμάτων, υποστήριξη σελίδων μεγάλου μήκους. προφίλ σάρωσης
γρήγορης ρύθμισης, εσωτερικό βάθος bit 48 bit/εξωτερικό βάθος bit 24
bit
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (με δυνατότητα αναζήτησης μόνο σε εικόνα,
συμπίεση και με κρυπτογράφηση RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF,
HTML, XPS (με δυνατότητα αναζήτησης μόνο σε εικόνα)
1 Gigabit Ethernet, 1 Hi-Speed USB, 2 Hi-Speed USB στην πίσω πλευρά,
1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP) Hi-Speed USB
Συμβατοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect: διακομιστής εκτύπωσης HP
Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP
Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g J8007G
1 Ethernet, 3 Hi-Speed USB, 1 HIP
Τυπικό (ενσωματωμένο Ethernet), προαιρετικό (WiFi 802.11g)
IPv4/IPv6: Συμβατό με Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 και νεότερη
έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery,
IPsec/Firewall, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP και WINS
Ασφάλεια: Σκληρός δίσκος με κρυπτογράφηση (80GB), Microsoft®
Windows®/Kerberos, έλεγχος ταυτότητας LDAP, έλεγχος ταυτότητας μέσω
ΡΙΝ για 1.000 χρήστες, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, IPsec, SSL
(https), SNMPv3 (με WJA), επιλογές ασφαλής διαγραφής αρχείων και
σκληρού δίσκου, διαχείριση πιστοποιητικών, κρυπτογραφημένα PDF με
προστασία κωδικού πρόσβασης, λύσεις έξυπνων καρτών για την
κυβέρνηση των Η.Π.Α., λίστα ελέγχου πρόσβασης, κρυπτογράφηση
διαπιστευτηρίων στη διαχείριση συσκευής/δικτύου: Διαχείριση στόλου
συσκευών (HP Web Jetadmin, HP Digital Sending Software),
Ενσωματωμένος Web Server, εφαρμογή διαχείρισης μέσω του μπροστινού
πίνακα, εισαγωγή/εξαγωγή (PIN, τοπικό βιβλίο διευθύνσεων, ταχείες
κλήσεις)
Βασικός σκληρός δίσκος ΗΡ 80 GB (ή μεγαλύτερος) υψηλής απόδοσης
(με κρυπτογράφηση)
Ενσωματωμένος μηχανισμός IRIS OCR, συμβατός με λογισμικό HP Digital
Sending Software 4.91 (προαιρετικά)
Δεν απαιτείται λειτουργικό σύστημα
Υπολογιστής: Κοινή χρήση φακέλου Windows®, DFS, κοινή χρήση
Novell, Windows® client για πρόσβαση στις σελίδες Ενσωματωμένου
Web Server·

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35º C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 60º C
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35º C
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 15-80% σχετική υγρασία
(χωρίς συμπύκνωση)
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 0-90% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση)
Ισχύς
Κατανάλωση ρεύματος: 98 W μέγιστο
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3%), 2,6 amp
ENERGY STAR
Ναι
Πληροφορίες συμμόρφωσης με
IEC 60950-1 Πρώτη έκδοση (2001), εθνικά παράγωγα προϊόντα,
κανονισμούς/ασφάλεια
αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές πιστοποιήσεις: Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) Μέρος 2 και Μέρος 15,
Κατηγορία A και ANSI 63.4-2003 [ΗΠΑ]. EN55022: 2006, Κλάση A
[Ευρώπη]
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ: 321 x 411 x 343 mm· Μέγιστο: 406 x 685 x 508 mm (με το
δίσκο εκτεταμένο)· Στη συσκευασία: 459 x 440 x 539 mm
Βάρος προϊόντος
16,19 kg· Στη συσκευασία: 20,86 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
L2708A Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Scanjet Enterprise
7000nx, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP), τροφοδοτικό και καλώδιο
τροφοδοσίας, CD-ROM με λογισμικό και οδηγός χρήσης, πανί
καθαρισμού ADF, Οδηγός έναρξης χρήσης
Εγγύηση
Εγγύηση αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ένα έτος,
περιλαμβάνεται υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και Web. Η εγγύηση μπορεί
να διαφέρει ανά χώρα/περιοχή, ανάλογα με τη νομοθεσία. Μεταβείτε στη
διεύθυνση http://www.hp.com/support για να μάθετε σχετικά με τις
βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης της HP που διατίθενται
στην περιοχή σας.
Εξαρτήματα
L2710A Προαιρετικό πληκτρολόγιο HP *
C9943B Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP
L2707A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρων αυτόματου τροφοδότη εγγράφων HP
Scanjet 5000/7000
* To προαιρετικό πληκτρολόγιο HP διατίθεται στα Γαλλικά, Γερμανικά,
Ρωσικά και Ισπανικά
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης UQ489E - Υποστήριξη υλικού HP 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για Scanjet 7000n/7000nx (εκτός Τουρκίας,
Ευρωπαϊκών Αναδυόμενων Αγορών, Ρωσίας, χωρών Βαλτικής και CIS)
UQ477E - Υποστήριξη υλικού HP 3 έτη με επιτόπια αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη για Scanjet 7000n/7000nx
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - Υπηρεσία τυπικής αντικατάστασης HP 3 έτη για Scanjet
7000n/7000nx (μόνο Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές, Ρωσία, χώρες
της Βαλτικής και CIS)
US187E - Υπηρεσία επιστροφής HP 3 έτη για Scanjet 7000n/7000nx
(μόνο Τουρκία)
Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.
Περιβάλλον λειτουργίας
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