HP Scanjet Enterprise 7000nx-arbeidsstasjon for dokumentfangst

HP Scanjet Enterprise 7000nx arbeidsstasjon for
dokumentfangst er laget for IT-ledere og brukere i
administrerte bedriftsmiljøer, som trenger avansert
nettverksdrift og sikkerhet, inkludert en kryptert HP
High-Performance Secure Hard Disk.

Håndter dokumenter og arbeidsflyter direkte fra
denne delte avdelingsarbeidsstasjonen for
dokumentbehandling.
● Forbedre investeringsavkastningen: Strømlinjeforme
dokumentarbeidsflyter med denne kraftige og
lettanvendelige dokumentarbeidsstasjonen.
● Bruk den store fargeberøringsskjermen og innebygd tastatur
til å vise, kontrollere og endre dokumenter før de sendes
inn i arbeidsflyten – PC er ikke nødvendig.
● Fullfør skanneprosessen på enheten – send skanninger til
e-post, nettverksmappe, digital faks eller et arbeidsflytmål.
● Lagre innstillinger som ofte brukes, med QuickSets, og start
deretter dokumentarbeidsflyter med et knappetrykk.

Rask, enkel og pålitelig dokumentfangst med
allsidige dokumentbehandlingsfunksjoner.
● Skann raskt tosidige dokumenter med opptil 40 spm/80
bpm i svart-hvitt og gråtoner; opptil 35 spm/70 bpm i
farger 1.
● Sikre pålitelig skanning med HP Precision
Feed-teknologi2 – skann bunker med dokumenter i flere
størrelser, typer og tykkelser, og til og med harde ID-kort i
plast.
● Forbedre lesbarheten for skanninger med fargebortfall.
● Få gjort mer: Skann opptil 2 000 sider per dag med en
50-arks dokumentmater3.

Dra nytte av tilpassede, fleksible løsninger.

Opplev robust sikkerhet og enkel
nettverksadministrasjon med HP Web Jetadmin.

● Få sømløs integrering med støtte for en rekke store
dokumentbehandlingssystemer, og et stort utvalg av fullt
kompatible HP Certified Partner-løsninger.

● Øk produktiviteten og muliggjør deling med 10/100/1000
Mbit/s nettverksdrift med avanserte sikkerhetsfunksjoner,
inkludert IPSec, SSL, SNMPv3 og Kerberos.

● Forenkle utviklingen og utplasseringen av tilpassede
løsninger med HP Open Extensibility Platform (OXP), et
konsistent utviklingsgrensesnitt på tvers av HP-enheter i
storbedriftsklasse.

● Beskytt sensitive data som er lagret på enheten, med en
standard, kryptert HP High-Performance Secure Hard Disk.
Dataene på disken er kryptert slik at lagrede data er sikre
selv om disken fjernes.

● Bruk den medfølgende HIP (Hardware Integration Pocket)
eller de tre Hi-Speed USB-vertsportene til integrerte
løsninger som jobbregnskap eller sikker autentisering.

● Forenkle skanneradministrasjon og spar IT-ressurser med HP
Web Jetadmin.
● Gled deg over administrasjonsverktøy og intuitive
grensesnitt på HPs flerfunksjonsenheter.

1 Hastigheter oppnådd med 200 dpi i svart-hvitt, farger og gråtoner ved bruk av Smart Document Scan-programvare, A4-papir.
2 Dokumenter i A8 til Legal-størrelse fra 49 til 120 g/m2 (13 til 32 pund)
3 50-arks bunkestørrelse er beregnet med 20# (75 g/m2) brevpapir.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Skannetype
Skannehastighet (ADF, A4)
Kapasitet (daglig)
Kapasitet for automatisk
dokumentmater
Tosidig ADM-skanning
Oppdaging av flermating
Mediestørrelse (ADM)
Medievekt (ADM)
Medietyper som støttes
Skanneoppløsning
Dpi-innstillinger for
utskriftsoppløsning
Gråtonenivåer/bitdybde
Skanneteknologi
Lyskilde (skanning)
Kontrollpanel

Standardfunksjoner for digital
sending

Avanserte skannerfunksjoner

Filformat for skanning
Standard tilkoplingsmuligheter
Ekstra tilkoplingsmuligheter

Eksterne I/O-porter
Nettverksklar
Støttede nettverksprotokoller

Sikkerhetsadministrasjon

Harddisk
Inkludert programvare
Kompatible operativsystemer
Minimum systemkrav

Arkmatet; Fargeskanning: Ja
Opptil 40 spm/80 bpm (sv-hv, grått, 200 dpi), Opptil 35 spm/70 bpm
(farger, 200 dpi)
Opptil 2000 sider
Standard, 50 ark
Ja
Ja, ultrasonisk
A4, A5, A6, A8, egendefinert, visitt- og kredittkort, langt papir opp til
864 mm
49 til 120 g/m²
Papir (vanlig, blekkskriver); konvolutter; etiketter; kort (visitt-, forsikrings-,
pregede, plast-ID- og kredittkort)
Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi
Optisk: Opptil 600 dpi
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitdybde: 48-bits
CCD (Charge Coupled Device)
Fluorescerende kaldkatodelampe
Full SVGA-skjerm med HP Easy Select-grensesnitt; Hvile (med LED);
Tilbakestill; Start- (med LED) og Stopp-knapper; lysstyrkekontroll for
skjerm; Lamper for Klar, Data og Varsel; både virtuelt tastatur og
maskinvaretastatur; Strømknapp (med LED); Hi-Speed USB-port
Innebygd OCR-programvare; Send til e-post; Send til Internett og LAN
Fax; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon;
Adressebokadministrasjon (nettverk [LDAP]; lokal; personlig); Hurtigsett;
Forhåndsvisning og sideredigering; Jobbvarsling; Send til meg;
admin-styrte e-postfelter
HP Precision Feed-teknologi; ultrasonisk oppdaging av flermating;
fjerning av blanke sider; fargeutfall; støtte for lange sider; Rask angivelse
av skanneprofiler; 48-bits intern/24-bits ekstern bitdybde
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (bare bilde, søkbar, komprimert og RC4-kryptert),
PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (bare bilde og søkbar)
1 Gigabit Ethernet; 1 Hi-Speed USB; 2 Hi-Speed USB bak; 1 Hardware
Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB
Kompatible HP Jetdirect-utskriftsservere: HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec-utskriftsserver J7961G, HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
trådløs utskriftsserver J8007G
1 Ethernet; 3 Hi-Speed USB; 1 HIP
Standard (innebygd Ethernet), tillegg (WiFi 802.11g)
IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og høyere),
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
Sikkerhet: Kryptert harddisk (80 GB), Microsoft® Windows® / Kerberos,
LDAP-autentisering, autentisering med PIN-koder for 1000 brukere,
åpning for sikkerhetslås, IPsec, SSL (https), SNMPv3 (med WJA),
alternativer for sikker sletting av filer og harddisk, administrer sertifikater,
passordbeskyttet kryptert PDF, smartkortløsninger for den amerikanske
regjering, tilgangskontrolliste, krypterte akkreditiver på
enhet/nettverksadministrasjon: Utstyrsadministrasjon (HP Web Jetadmin,
HP Digital Sending-programvare), innebygd webserver,
administrasjonsprogram via frontpanel, import/eksport (pin-koder, lokal
adressebok, kortnumre)
Standard, 80 GB (eller større) HP harddisk med høy ytelse (kryptert)
Innebygd IRIS OCR-motor, kompatibel med HP Digital Sending Software
4.9 (tillegg)
Operativsystem ikke påkrevd
PC: Windows® mappedeling, DFS, Novell-deling; Windows®-klient for
tilgang til den innebygde webserveren;

Temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C
Lagringstemperatur: -40 til 60 °C
Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C
Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 15 til 80 % RH
(ikke-kondenserende)
Fuktighetsområde når uvirksom: 0 til 90% RH (ikke-kondenserende)
Strøm
Strømforbruk: 98 watt maksimum
Strømtilførsel: Inngangsspenning 100 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 %), 2,6 A
ENERGY STAR
Ja
Informasjon om samsvar med
IEC 60950-1 første utgave (2001), nasjonale derivater, tilknyttede
forskrifter/sikkerhet
frivillige og obligatoriske sertifiseringer: Russland (GOST)
Elektromagnetisk kompatibilitet
Federal Communications Commission (FCC) 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 uttrukket skuff); Pakket: 459 x 440 x 539 mm
Produktvekt
16,19 kg; Pakket: 20,86 kg
Innhold i esken
L2708A HP Scanjet Enterprise 7000nx-arbeidsstasjon for
dokumentfangst; HIP (Hardware Integration Pocket); strømforsyning og
strømledning; CD-ROM-plater med programvare og brukerhåndbok;
ADM-rengjøringsklut; Komme i gang-håndbok
Garanti
Ett års utskiftingsgaranti, på stedet neste virkedag, telefon- og
Internett-støtte inkludert. Garantien kan variere fra land til land i henhold
til lovgivning. Gå til http://www.hp.com/support for å finne mer
informasjon om HPs prisvinnende service og støtte i din region.
Tilbehør
L2710A HP tilleggstastatur *
C9943B HP ADF pakke med rengjøringskluter
L2707A HP Scanjet 5000/7000 ADM-valseutskiftingssett
* HP tilleggstastatur er tilgjengelig for fransk, tysk, russisk og spansk
Service- og støttealternativer
UQ489E - HP 3 år maskinvarestøtte, utskifting neste virkedag for Scanjet
7000n/7000nx (unntatt Tyrkia, EEM, Russland, Baltikum og CIS)
UQ477E - HP 3 år maskinvarestøtte, utskifting på stedet neste virkedag
for Scanjet 7000n/7000nx
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - HP 3 år service, standardutskifting for Scanjet
7000n/7000nx (bare EEM+Russland+Baltikum+CIS)
US187E - HP 3 år service, retur, for Scanjet 7000n/7000nx (bare Tyrkia)
Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik
kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.
Driftsmiljø
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