HP Scanjet Enterprise 7000nx Document Capture workstation

Het HP Scanjet Enterprise 7000nx Document Capture
workstation is ontworpen voor IT-beheerders en
personeel in beheerde bedrijfsomgevingen die
geavanceerde netwerkmogelijkheden en beveiliging
wensen, inclusief een HP veilige high-performance vaste
schijf met encryptie.

Documenten en workflows kunnen rechtstreeks
met dit gedeelde documentscanworkstation voor
afdelingen worden beheerd.

Snel, gemakkelijk en betrouwbaar
documenten scannen met flexibele
documentverwerkingsfuncties.

● Beter rendement op uw investering: dit krachtige,
gebruiksvriendelijke documentscanworkstation stroomlijnt uw
documentworkflow.

● Snel documenten scannen met snelheden tot 40 ppm/80
ipm in zwart-wit en grijstinten; tot 35 ppm/70 ipm in
kleur1.

● Documenten kunnen met het grote kleuren-touchscreen en
het ingebouwde toetsenbord worden bekeken, geverifieerd
en gewijzigd voordat ze naar de workflow worden
gezonden – een pc is niet nodig.

● Betrouwbaar scannen met HP Precision Feed
technologie2 – heterogene stapels met verschillende
documententypen, -formaten en -gewichten, zelfs harde
plastic ID-kaarten.

● Het hele scanproces wordt op het apparaat uitgevoerd:
scans kunnen naar e-mail, netwerkmappen, digitale fax of
een workflowbestemming worden gestuurd.

● Kleurdropout verbetert de leesbaarheid van scans.

● U kunt vaak gebruikte instellingen opslaan als QuickSets en
dan een documentworkflow starten met één druk op de
knop.

HP Web Jetadmin biedt robuuste beveiliging en
gemakkelijk netwerkbeheer.
● 10/100/1000 Mbit/s netwerkinterface met geavanceerde
beveiligingsfuncties zoals IPSec, SSL, SNMPv3 en Kerberos
verhoogt de productiviteit en maakt gedeeld gebruik
mogelijk.
● De HP veilige high-performance vaste schijf met standaard
versleuteling beschermt de gevoelige data op het apparaat.
Ook als de schijf verwijderd wordt, zijn de opgeslagen
data veilig versleuteld.

● Meer doen: documentinvoer voor 50 pagina's om tot
2000 pagina's per dag te scannen3.

Gepersonaliseerde, flexibele oplossingen.
● Naadloze integratie met ondersteuning voor tal van
documentbeheersystemen en een breed aanbod volledig
compatibele gecertificeerde HP partneroplossingen.
● HP Open Extensibility Platform (OXP), dezelfde
ontwikkelinterface op alle HP enterpriseapparaten,
vereenvoudigt de ontwikkeling en implementatie van
maatwerkoplossingen.
● Ingebouwde hardware-integratiepocket (HIP) en drie
Hi-Speed USB-hostpoorten voor geïntegreerde
oplossingen zoals job-accounting of veilige authenticatie.

● HP Web Jetadmin vereenvoudigt het scannerbeheer en
bespaart de IT-afdeling tijd.
● Beheertools en handige gebruikersinterfaces zijn bekend
van andere HP multifunctionele apparaten.

1 Snelheden bij 200-dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten met Smart Document Scan-software, A4 papier.
2 A8 tot folioformaat documenten van 49 tot 120 gr/m2

3 Stapelgrootte van 50 vel geldt voor bondpapier van 75 gr/m2.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Type scanner
Scansnelheid (ADF, A4)
Printvolume (dagelijks)
Capaciteit automatische
documentinvoer

Losse vellen; Scannen in kleur: Ja
40 ppm/80 ipm (zwart-wit, grijs, 200 dpi), 35 ppm/70 ipm (kleur, 200
dpi)
2000 pagina's
Standaard, 50 vel

Dubbelzijdig scannen met
documentinvoer

Ja

Detectie meervoudige invoer

Ja, ultrasoon
A4, A5, A6, A8, afwijkende formaten, business en creditcards, lang
papier tot 864 mm
49 tot 120 gr/m²
Papier (gewoon, inkjet); enveloppen; etiketten; kaarten (business cards,
verzekering, reliëf, plastic ID, creditcards)
Hardware: 600 x 600 dpi
Optisch: Tot 600 dpi
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitdiepte: 48-bits
CCD (charge-coupled device)
Cold-cathode fluorescent lamp
Full-SVGA display met HP Easy Select UI; Slaapstand (met LED);
Herstellen; Start- (met LED) en stopknop; instelknop voor
schermhelderheid; LED's voor Gereed, Data, Attentie; virtueel én fysiek
toetsenbord; Aan/uit-knop (met LED); Hi-Speed USB-poort
Ingebouwde OCR-software; Zenden naar e-mail; Zenden naar internet en
LAN-fax; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive;
Adresboekbeheer (netwerk [LDAP]; lokaal; personal); Quick Sets; Image
Preview en Page Edit; Jobmeldingen; Zenden naar mij; door admin
ingestelde e-mailvelden
HP Precision Feed technologie; ultrasone detectie van dubbele invoer;
verwijderen van lege pagina’s; kleurdropout; ondersteuning voor lange
pagina's; kant-en-klare scanprofielen; 48-bits interne/24-bits externe
bitdiepte
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (alleen beeld, doorzoekbaar, met compressie en
RC4 encryptie), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (alleen beeld,
doorzoekbaar)
1 Gigabit Ethernet; 1 Hi-Speed USB; 2 Hi-Speed USB achter; 1 HIP
(hardwareintegratie pocket) Hi-Speed USB
Compatibele HP Jetdirect printservers: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
printserver J7961G, HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g Wireless
printserver J8007G
1 Ethernet; 3 Hi-Speed USB; 1 HIP
Standaard (ingebouwd Ethernet), optioneel (WiFi 802.11b/g)
IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger),
SNMPv1/v2c/v3/, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP en WINS
Beveiliging: Vaste schijf met encryptie (80 GB), Microsoft® Windows® /
Kerberos, LDAP authenticatie, PIN-code authenticatie voor 1000
gebruikers, oog voor veiligheidsslot, IPsec, SSL (https), SNMPv3 (met
WJA), Secure File en Hard Disk Erase opties, beheer van certificaten,
PDF met wachtwoordbeveiliging en encryptie, Smartcard-oplossingen
voor de Amerikaanse overheid, Access Control List, encryptie van
credentials op apparaat/netwerkbeheer: vlootbeheer (HP Web Jetadmin,
HP Digital Sending software), Embedded Web Server, beheerapplicatie
via bedieningspaneel, import/export (pincodes, lokaal adresboek,
snelkiesnummers)
Standaard 80-GB (of grotere) HP high-performance vaste schijf (met
encryptie)
Ingebouwde IRIS OCR-engine, compatibel met HP Digital Sending
software 4.91 (optioneel)
Geen besturingssysteem vereist
PC: Windows® mappen delen, DFS, Novell delen; Windows® client
voor toegang tot de Embedded Web Server pagina's;

Mediaformaat (documentinvoer)
Mediagewicht (documentinvoer)
Ondersteunde mediatypen
Scanresolutie
Outputresolutie dpi-instellingen
Grijstinten/bitdiepte
Scantechnologie
Lichtbron (scannen)
Bedieningspaneel

Digital sending standaardfuncties

Geavanceerde scannerfuncties

Bestandsformaat voor scannen

Standaard interfacemogelijkheden
Optionele interfacemogelijkheden

Externe I/O-poorten
Netwerkklaar
Ondersteunde netwerkprotocollen

Beveiligingsbeheer

Vaste schijf
Inbegrepen software
Compatibele besturingssystemen
Minimum systeemeisen

Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35° C
Temperatuur bij opslag: -40 tot 60 ºC
Aanbevolen temperatuur bij gebruik: 10 tot 35° C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 15 tot 80% rel
(niet-condenserend)
Luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 90% rel (niet-condenserend)
Voeding
Stroomverbruik: Max 98 Watt
Voeding: Ingangsspanning 100 - 240 V (±10%), 50 tot 60 Hz (±3%),
2,6 amp
ENERGY STAR
Ja
Informatie over regelgeving,
IEC 60950-1 eerste editie (2001), afgeleide nationale certificeringen,
veiligheid
vrijwillige en verplichte certificeringen: Rusland (GOST)
Elektromagnetische compatibiliteit
Federal Communications Commission (FCC) Part 2 en Part 15, klasse A
en ANSI 63.4-2003 [VS]; EN55022: 2006, klasse B [Europa]
Afmetingen
b x d x h: 321 x 411 x 343 mm; Maximum: 406 x 685 x 508 mm (met
uitgeschoven lade); Met verpakking: 459 x 440 x 539 mm
Gewicht
16,19 kg; Met verpakking: 20,86 kg
Meegeleverd in de doos
L2708A HP Scanjet Enterprise 7000nx Document Capture workstation;
Hardware-integratiepocket (HIP); voeding en netsnoer; Cd-rom's met
software en gebruikershandleiding; reinigingsblad voor documentinvoer;
Installatiegids
Garantie
Een jaar exchange garantie op volgende werkdag, inclusief telefonische
support en support via het web. Garantie kan afwijken in landen waar
andere voorwaarden wettelijk verplicht zijn. Kijk op
http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP
service- en supportopties in uw regio.
Accessoires
L2710A HP optioneel toetsenbord *
C9943B HP ADF reinigingsdoekjes, pak
L2707A HP Scanjet 5000/7000 vervangende rolkit voor documentinvoer
* HP optioneel toetsenbord is leverbaar voor Frans, Duits, Russisch en
Spaans
Service- en supportopties
UQ489E - HP 3 jaar exchange op volgende werkdag voor Scanjet
7000n/7000nx hardwaresupport (uitgezonderd Turkije, EEM, Rusland,
Baltisch gebied en GOS)
UQ477E - HP 3 jaar onsite exchange op volgende werkdag voor Scanjet
7000n/7000nx hardwaresupport
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - HP 3 jaar standaard exchange service voor Scanjet
7000n/7000nx (alleen EEM+Rusland+Baltisch gebied+GOS)
US187E - HP 3 jaar retourservice voor Scanjet 7000n/7000nx (alleen
Turkije)
Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving
te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door
middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.
Omgevingscondities

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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