HP Scanjet Enterprise 7000nx dokumentumrögzítő
munkaállomás
A HP Scanjet Enterprise 7000nx dokumentumrögzítő
munkaállomás felügyelt vállalati környezetben dolgozó
IT-vezetőknek és felhasználóknak készült, akiknek fejlett
hálózati és biztonsági funkciókra, többek között a
titkosított HP nagyteljesítményű biztonságos
merevlemezre van szükségük.

Erről a részlegen belül megosztható
dokumentumrögzítő munkaállomásról
közvetlenül kezelhetők a dokumentumok és
munkafolyamatok.

Dokumentumok rugalmas
dokumentumfeldolgozó funkciókkal
kiegészített, gyors, egyszerű és megbízható
digitalizálása.

● Jobb megtérülés: ezzel a nagy teljesítményű, mégis
egyszerűen kezelhető dokumentumrögzítő munkaállomásal
egyszerűsítheti a dokumentumkezelési munkafolyamatokat.

● Percenként akár 40 oldalnyi/80 hüvelyknyi fekete-fehér
dokumentumot; valamint 35 oldalnyi/70 hüvelyknyi
színes dokumentumot is beolvashat1.

● A nagy színes érintőképernyő és a beépített billentyűzet
lehetővé teszi a dokumentumok megtekintését és
módosítását a munkafolyamatba küldés előtt anélkül, hogy
számítógépre lenne szükség.

● A HP precíziós adagoló technológiáival gondoskodhat a
megbízható képrögzítésről2 – többféle típusú, méretű és
súlyú dokumentumot, sőt akár műanyag azonosító
kártyákat is beolvashat egyetlen kötegből.

● A rögzítés teljes folyamata az eszköz mellett elvégezhető –
a beolvasott fájlok e-mailbe, hálózati mappába, digitális
faxba vagy munkafolyamatba küldhetők.

● A beolvasott képek olvashatósága színkivonással
javítható.

● A gyorsbeállításokkal mentheti a gyakran használt
beállításokat, majd egy gombnyomással indíthatja a
dokumentumkezelő munkafolyamatot.

Tapasztalja meg a HP Web Jetadmin által kínált
robusztus biztonságot és egyszerű hálózati
felügyeletet.
● A 10/100/1000 Mbit/s-os hálózati kapcsolattal és az
IPSec, SSL, SNMPv3 és Kerberos fejlett biztonsági funkcióin
keresztül biztonságosan oszthatja meg dokumentumait és
növelheti a hatékonyságot.
● A merevlemezen tárolt bizalmas adatokat az alapkiépítés
részét képező titkosított, nagy teljesítményű, biztonságos HP
merevlemezzel védheti meg. A lemezen tárolt adatok a
titkosításnak köszönhetően a lemez kivétele esetén is védve
maradnak.
● A HP Web Jetadmin segítségével egyszerűsítheti a beolvasó
felügyeletét, ezáltal takarékoskodhat az IT-erőforrásokkal.

● Nagyobb hatékonyság: az 50 oldalas
dokumentumadagolóval naponta akár 2000 oldalt is
beolvashat3.

Használja ki a személyre szabott, rugalmas
megoldások előnyeit.
● A készülék zökkenőmentesen integrálható különféle
vállalati dokumentumkezelő rendszerekbe, valamint a
hivatalos HP partnerek teljesen kompatibilis
megoldásainak széles portfoliójába.
● A HP Open Extensibility Platform (OXP), a HP vállalati
készülékein elérhető egységes fejlesztői felület
egyszerűbbé teszi az egyéni megoldások fejlesztését és
bevezetését.
● A tartozék hardverbővítő rekesz (HIP) és a három
Hi-Speed USB port segítségével integrált megoldások,
például a munkák nyilvántartása és biztonságos
hitelesítés is megvalósíthatók.

● Használja ki a HP multifunkciós készülékeiről ismert
felügyeleti eszközöket és intuitív felhasználói felületeket.

1 A sebességek 200 dpi fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos nyomtatással, intelligens dokumentumbeolvasó szoftverrel, A4 papír használatával mérve.
2 A8 és Legal méret közötti dokumentumok 49-től 120 g/m2-ig
3 50 lapos kötegméret 20# (75 g/m2) rajzpapírral számítva.
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MŰSZAKI ADATOK

Lapáteresztő; Színes beolvasás: Igen
Percenként akár 40 oldal/80 kép (ff, szürke, 200 dpi), akár 35 oldal
vagy 70 kép (színes, 200 dpi)
Karbantartási ciklus (napi)
Max. 2000 oldal
Automatikus lapadagoló kapacitása Szabványos, 50 lapos
Kétoldalas beolvasás (automatikus
Igen
Beolvasás típusa

Beolvasási sebesség (automatikus
lapadagoló, A4)

dokumentumadagoló)

Van, ultrahangos
A4, A5, A6, A8, egyéni, névjegy- és hitelkártyák, hosszú papír 864
mm-ig
Hordozóanyagok súlya (automatikus 49–120 g/m²
Többszörös behúzás érzékelése

Hordozóanyagok mérete
(automatikus dokumentum-adagoló)
dokumentum-adagoló)

Támogatott adathordozó-típusok
Beolvasás felbontása
Kimeneti felbontás dpi beállításai
Szürkeárnyalatos szintek /
bitmélység
Beolvasási technológia
Fényforrás (lapolvasáshoz)
Kezelőpanel

Digitális adás alapjellemzői

A lapolvasó speciális funkciói

Beolvasási fájlformátum
Szabvány csatlakoztathatóság

Választható csatlakoztathatóság

Külső I/O portok
Hálózatkész
Támogatott hálózati protokollok

Adatvédelem kezelése

Merevlemez
Szoftver mellékelve
Kompatibilis operációs rendszerek
Minimális rendszerkövetelmények

Papír (sima, tintasugaras); boríték; címke; kártya (névjegy, biztosítási,
dombornyomott, műanyag azonosítókártya, hitelkártya)
Hardver: Max. 600 x 600 dpi
Optikai: Legfeljebb 600 dpi
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitmélység: 48 bites
CCD (töltéscsatolt eszköz)
Hideg katódos fluoreszcens lámpa
Teljes SVGA felbontású kijelző HP Easy Select kezelőfelülettel; Alvó
üzemmód (LED-del); Alaphelyzet; Indítás (LED-del) és Leállítás gomb;
fényerőállítás; Készenlét, Adat és Figyelmeztető LED-ek; virtuális és fizikai
billentyűzet; Bekapcsoló gomb (LED-del); Hi-Speed USB port
Beágyazott karakterfelismerő (OCR) szoftver; Küldés e-mailbe; Küldés
internetes vagy helyi hálózati faxra; Mentés hálózati mappába; Mentés
USB meghajtóra; Címjegyzék-kezelés (hálózati [LDAP]; helyi; személyes);
Gyors beállítások; Előnézet és oldalszerkesztés; Értesítés feladatról;
Küldés nekem; rendszergazda által felügyelt e-mail mezők
HP precíziós adagoló technológiák; hibás adagolás ultrahangos
észlelése; üres oldalak eltávolítása; színkivonás; hosszú oldalak
támogatása; gyorsan kiválasztható beolvasási profilok; 48 bites
belső/24 bites külső színmélység
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (csak kép, kereshető, tömörített és RC4 titkosítású),
PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (csak kép és kereshető)
1 gigabites Ethernet; 1 nagy sebességű USB; 2 hátsó nagy sebességű
USB; 1 hardverintegrációs zseb (Hardware Integration Pocket, HIP) nagy
sebességű USB
Kompatibilis HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók: HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec nyomtatókiszolgáló J7961G, HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8007G
1 Ethernet; 3 Hi-Speed USB; 1 HIP
Szabványos (beépített Ethernet), opcionális (WiFi 802.11g)
IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS felfedezés, IPsec/tűzfal;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Automatikus IP-cím kiosztás, SLP,
Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP és WINS
Biztonság: Titkosított merevlemez (80 GB), Microsoft® Windows® /
Kerberos, LDAP hitelesítés, PIN-kódos hitelesítés 1000 felhasználóig,
biztonsági kábelzár-nyílás, IPsec, SSL (https), SNMPv3 (és WJA),
biztonságos fájl- és merevlemez-törlési beállítások, tanúsítványkezelés,
jelszóval védett, titkosított PDF, USA kormányzati intelligens kártyás
megoldások, hozzáférés-ellenőrzési lista, titkosított hitelesítési adatok a
készüléken/hálózati felügyeletben: Nyomtatóflotta-kezelés (HP Web
Jetadmin programmal, HP Digital Sending szoftver), beágyazott
webkiszolgáló, adminisztrációs alkalmazás az elülső panelen,
importálás/exportálás (PIN-kódok, helyi címjegyzék, gyorshívók)
Alapkivitel, 80 GB (vagy nagyobb) HP nagy teljesítményű merevlemez
(titkosított)
Beágyazott IRIS optikai karakterfelismerő motor, kompatibilis a HP Digital
Sending 4.91 szoftverrel (opcionális)
Operációs rendszerre nincs szükség
PC: Windows® mappamegosztás, DFS, Novell megosztás; Windows®
kliens a beágyazott webkiszolgáló oldalak eléréséhez;

Működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány: -40–60ºC
Javasolt működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Javasolt működési páratartalom tartomány: 15% – 80% relatív
páratartalom (nem lecsapódó)
Nyugalmi páratartalom-tartomány: 0% – 90% relatív páratartalom (nem
lecsapódó)
Áramellátás
Energiafogyasztás: 98 W maximum
Tápellátási igény: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3%), 2,6 A
ENERGY STAR
Igen
Megfelelőségi és biztonsági
IEC 60950-1 első kiadása (2001), nemzeti előírások, vonatkozó
információk
önkéntes és kötelező tanúsítványok: Oroszország (GOST)
Elektromágneses kompatibilitás
Federal Communications Commission (FCC) 2. és 15. rész, A osztály és
ANSI 63.4-2003 [USA]; EN55022: 2006, A osztály [Európa]
A termék mérete
széles x mély x magas: 321 x 411 x 343 mm; Maximum: 406 x 685 x
508 mm (kihúzott tálcával); Becsomagolva: 459 x 440 x 539 mm
A termék tömege
16,19 kg; Becsomagolva: 20,86 kg
A doboz tartalma
L2708A HP Scanjet Enterprise 7000nx dokumentumrögzítő
munkaállomás; Hardverbővítő rekesz (HIP); tápellátás és tápkábel;
szoftvert és felhasználói kézikönyvet tartalmazó CD-ROM; ADF-tisztító
kendő; Első lépések
Garancia
Egy éves következő munkanapos készülék-cseregarancia telefonos és
webes támogatással együtt. A garancia az egyes országok törvényi
előírásainak megfelelően eltérhet. A HP által az Ön régiójában kínált
díjnyertes szerviz- és támogatási lehetőségekről a következő címen
tájékozódhat: http://www.hp.com/support.
Tartozékok
L2710A HP opcionális billentyűzet *
C9943B HP ADF tisztítókendő-csomag
L2707A HP Scanjet 5000/7000 ADF görgőcserekészlet
* Az opcionális HP billentyűzet francia, német, orosz és spanyol
billentyűzetkiosztással érhető el
Szolgáltatási és támogatási
UQ489E - HP 3 éves következő munkanapi Scanjet 7000n/7000nx
lehetőségek
készülékcsere, hardvertámogatás (kivéve Törökország, EEM,
Oroszország, balti országok és FÁK)
UQ477E - HP 3 éves következő munkanapi helyszíni Scanjet
7000n/7000nx készülékcsere, hardvertámogatás
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - HP 3 éves standard Scanjet 7000n/7000nx készülékcsere,
szerviz (csak EEM+Oroszország+balti államok+FÁK)
US187E - HP 3 éves Scanjet 7000n/7000nx szerviz, visszaszállítás
(csak Törökország)
A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.
Működési környezet

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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