Stacja robocza do obsługi dokumentów HP Scanjet Enterprise
7000nx
Stacja robocza do skanowania dokumentów HP Scanjet
Enterprise 7000nx jest przeznaczona dla kierowników
działów informatycznych i użytkowników w
zarządzanych środowiskach firmowych, którzy
potrzebują zaawansowanych funkcji sieciowych i
zabezpieczeń, takich jak zabezpieczony dysk twardy HP
o wysokiej wydajności z szyfrowaniem.

Bezpośrednie zarządzanie dokumentami i
przepływami pracy z poziomu udostępnianej
stacji roboczej do przechwytywania
dokumentów
● Większy zwrot z inwestycji: usprawnione przepływy pracy
dokumentów dzięki zaawansowanej i łatwej w użyciu stacji
roboczej do przechwytywania dokumentów.
● Duży kolorowy ekran dotykowy i wbudowana klawiatura
umożliwiają wyświetlanie, sprawdzanie i modyfikowanie
dokumentów przed wysłaniem ich do przepływu pracy bez
konieczności używania komputera.
● Kończenie procesu skanowania na urządzeniu, dzięki
możliwości wysyłania zeskanowanych elementów pocztą
e-mail, do folderu sieciowego, faksu cyfrowego lub
lokalizacji docelowej.
● Zapisywanie często używanych ustawień za pomocą
zestawów szybkich funkcji i uruchamianie przepływów
pracy dokumentów jednym naciśnięciem przycisku.

Szybkie, łatwe i pewne skanowanie dzięki
wszechstronnym funkcjom obsługi
dokumentów.
● Szybkie skanowanie dwustronnych dokumentów do 40
str./min/80 obr./min w trybie czarno-białym i skali
odcieni szarości; do 35 str./min/ 70 obr./min w trybie
kolorowym1.
● Niezawodne przechwytywanie skanowanych elementów
dzięki technologiom precyzyjnego podawania HP
Precision Feed2 — skanowanie grup różnego rodzaju
dokumentów o różnym rozmiarze i różnej masie, a nawet
twardych plastikowych identyfikatorów.
● Lepsza czytelność zeskanowanych elementów dzięki
możliwości usuwania kolorów.
● Większa efektywność: możliwość zeskanowania do
2000 stron dziennie przy użyciu podajnika dokumentów
na 50 stron3.

Spersonalizowane, elastyczne rozwiązania

Niezawodne zabezpieczenia i łatwe
zarządzanie siecią za pomocą aplikacji HP Web
Jetadmin

● Bezproblemowa integracja dzięki obsłudze różnych
firmowych systemów do zarządzania dokumentami i
szerokiej gamie w pełni zgodnych rozwiązań dla
certyfikowanych partnerów firmy HP.

● Większa wydajność i możliwość udostępniania w sieci
10/100/1000 Mb/s z zaawansowanymi funkcjami
zabezpieczeń, łącznie z protokołami IPSec, SSL, SNMPv3 i
Kerberos.

● Prostsze opracowywanie i wdrażanie rozwiązań
niestandardowych dzięki platformie HP Open
Extensibility Platform (OXP), która zapewnia spójny
interfejs tworzenia dla wszystkich urządzeń HP w
przedsiębiorstwie.

● Możliwość chronienia ważnych danych dzięki
standardowemu zabezpieczonemu dyskowi twardemu HP o
wysokiej wydajności z szyfrowaniem. Dane na dysku są
szyfrowane nawet po jego wyjęciu, co gwarantuje
bezpieczeństwo danych.

● Wbudowane gniazdo do integracji sprzętu i trzy porty
hosta Hi-Speed USB dostępne dla potrzeb
zintegrowanych rozwiązań, takich jak rejestrowanie
zadań lub bezpieczne uwierzytelnianie.

● Prostsze zarządzanie skanerem i mniejsze użycie zasobów
informatycznych dzięki aplikacji HP Web Jetadmin.
● Urządzenia wielofunkcyjne HP wyposażone w narzędzia
do zarządzania i intuicyjny interfejs użytkownika.

1 Prędkość uzyskiwana przy rozdzielczości 200 dpi (tryb czarno-biały, kolorowy i skali odcieni szarości) za pomocą oprogramowania Smart Document Scan
Software, papier w formacie A4.

2 Dokumenty w rozmiarze od A8 do Legal i gramaturze od 49 do 120 g/m2 (do 13 do 32 lb)
3 Rozmiar pliku 50 stron obliczono za pomocą papieru typu bond 20# (75 g/m2).
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DANE TECHNICZNE
Typ skanera
Szybkość skanowania (ADF, A4)
Cykl pracy (dobowy)
Pojemność automatycznego
podajnika dokumentów

Podawanie arkuszy; Skanowanie w kolorze: Tak
Do 40 str./min i 80 obrazów/min (w czerni i w skali szarości, 200 dpi),
do 35 str./min i 70 obrazów/min (w kolorze, 200 dpi)
Do 2000 stron
Standardowo 50 arkuszy

Dwustronne skanowanie z
automatycznego podajnika
dokumentów

Tak

Wykrywanie sklejonych stron

Tak, ultrasoniczne
A4, A5, A6, A8, rozmiary niestandardowe, wizytówki, karty kredytowe,
długi papier do 864 mm
od 49 do 120 g/m²

Format nośnika (automatyczny
podajnik papieru)
Gramatura nośnika (automatyczny
podajnik papieru)
Nośniki

Rozdzielczość skanowania
Ustawienia rozdzielczości
wyjściowej (dpi)
Poziomy skali szarości/Kodowanie
koloru

Papier (zwykły, do drukarki atramentowej; koperty; etykiety; karty
(wizytówki, karty ubezpieczeń, karty wypukłe, plastikowe dowody
identyfikatory, karty kredytowe)
Urządzenie: Do 600 x 600 dpi
Optyczny: Do 600 dpi
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Głębia bitowa: 48-bitowa

CCD (matryca światłoczuła)
Lampa fluorescencyjna z zimną katodą
Panel sterowania
Wyświetlacz SVGA z interfejsem HP Easy Select User Interface; tryb
uśpienia (z diodą LED); resetowanie; przyciski uruchamiania (z diodą
LED) i zatrzymywania; regulacja jasności ekranu; diody LED stanu
gotowości, trybu danych i ostrzeżeń; klawiatura wirtualna i sprzętowa;
przycisk zasilania (z diodą LED); port Hi-Speed USB
Standardowe funkcje cyfrowej
Wbudowane oprogramowanie OCR; Wysyłanie do poczty
dystrybucji dokumentów
elektronicznej; Wysyłanie do Internetu i faksu w sieci LAN; Zapisywanie
w folderze sieciowym; Zapisywanie na dysku USB; Zarządzanie
książkami adresowymi (książki w sieci [LDAP]; książki lokalne; książki
osobiste); Zestawy szybkich funkcji; Podgląd obrazu i edycja stron;
Powiadamianie o zadaniach; Wysyłanie do użytkownika; pola poczty
e-mail kontrolowane przez administratora
Zaawansowane funkcje skanowania Technologie szybkiego podawania HP Precision Feed; ultradźwiękowe
wykrywanie wielu podawanych arkuszy; usuwanie pustych stron;
usuwanie kolorów; obsługa drukowania na długich stronach; szybkie
ustawianie profili skanowania; 48-bitowa wewnętrzna głębia
kolorów/24-bitowa zewnętrzna głębia kolorów
Format pliku skanowania
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (tylko z obrazami, z możliwością przeszukiwania
tekstu, skompresowany i z szyfrowaniem RC4), PDF/A, TXT, Unicode
TXT, RTF, HTML, XPS (tylko z obrazami i z możliwością przeszukiwania
tekstu)
Standardowe podłączenia
1 port Gigabit Ethernet; 1 port Hi-Speed USB; 2 porty Hi-Speed USB 2.0
z tyłu; 1 gniazdo do integracji sprzętu (HIP) Hi-Speed USB
Opcjonalne podłączenia
Obsługiwane serwery druku HP Jetdirect: Serwer druku HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec J7961G, Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n
IPv6/IPSec 802.11g J8007G
Zewnętrzne porty we-wy
1 port Ethernet; 3 porty Hi-Speed USB; 1 gniazdo do integracji sprzętu
Przygotowany do pracy w sieci
Standardowo (wbudowany interfejs sieci Ethernet), opcj. (WiFi 802.11g)
Obsługiwane protokoły sieciowe
IPv4/IPv6: zgodność z usługą Apple Bonjour (system Mac OS 10.2.4
lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP i WINS
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zabezpieczenia: Szyfrowany dysk twardy (80 GB), uwierzytelnianie
systemu Microsoft® Windows® oraz za pomocą protokołów Kerberos i
LDAP, możliwość uwierzytelniania 1000 użytkowników za pomocą
kodów PIN, gniazdo blokady zabezpieczającej, IPsec, SSL (HTTPS),
SNMPv3 (z obsługą rozwiązania WJA), możliwość bezpiecznego
wymazywania plików i dysków twardych, zarządzanie certyfikatami,
szyfrowane dokumenty PDF chronione hasłem, rozwiązania kart
inteligentnych dla rządu Stanów Zjednoczonych, lista kontroli dostępu,
zarządzanie urządzeniem/siecią za pomocą szyfrowanych
poświadczeń: Zarządzanie flotą (aplikacja HP Web Jetadmin,
oprogramowanie HP Digital Sending Software), wbudowany serwer
sieciowy, aplikacja administracyjna dostępna za pośrednictwem
przedniego panelu, funkcje importu/eksportu (kody PIN, lokalna książka
adresowa, szybkie wybieranie)
Dysk twardy
Wydajny dysk twardy HP (szyfrowany) o pojemności 80 GB (lub
większej) w standardzie
Dołączone oprogramowanie
Wbudowany mechanizm IRIS OCR, zgodność z oprogramowaniem HP
Digital Sending 4.91 (opcj.)
Zgodne systemy operacyjne
Nie jest wymagany system operacyjny
Minimalne wymagania systemowe
PC: Windows® FolderShare, DFS, udostępnianie w sieci Novell; klient
Windows® umożliwiający uzyskanie dostępu do stron wbudowanego
serwera WWW;
Technologia skanowania

Źródło światła (skanowanie)

Zakres tempretatur pracy: od 10 do 35°C
Zakres temperatur w czasie pracy: od 40 do 60°C
Zalecany zakres temperatur pracy: od 10 do 35°C
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: Wilgotność względna od
15 do 80% (bez kondensacji)
Zakres wilgotności po wyłączeniu: Wilgotność względna od 0 do 90%
(bez kondensacji)
Zasilanie
Pobór mocy: Maksymalnie 98 W
Zasilanie: Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3%), 2,6 A
ENERGY STAR
Tak
Zgodność z
IEC 60950-1 wersja pierwsza (2001), wersje krajowe, powiązane
przepisami/bezpieczeństwo
certyfikaty dobrowolne i obowiązkowe: GOST (Rosja)
Certyfikaty
Przepisy Federalnej Komisji ds. Komunikacji (FCC) część 2 i część 15,
klasa A, norma ANSI 63.4-2003 [USA]; EN55022: 2006, klasa A
[Europa]
Wymiary
(szer. x głęb. x wys.): 321 x 411 x 343 mm; Maksymalnie: 406 x 685
x 508 mm (przy rozłożonym podajniku); W opakowaniu: 459 x 440 x
539 mm
Waga produktu
16,19 kg; W opakowaniu: 20,86 kg
Zawartość opakowania
L2708A Stacja robocza do obsługi dokumentów HP Scanjet Enterprise
7000nx; gniazdo do integracji sprzętu; zasilacz i przewód zasilający;
płyty CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi; ściereczka do
czyszczenia automatycznego podajnika dokumentów; skrócona
instrukcja obsługi
Gwarancja
Roczna gwarancja wymiany urządzenia w następnym dniu roboczym
obejmująca wsparcie telefoniczne i wsparcie internetowe. Warunki
gwarancji mogą się różnić w zależności od wymagań prawnych w
danym kraju. Więcej informacji o nagradzanych opcjach serwisowych i
opcjach wsparcia dostępnych w danym regionie można znaleźć na
stronie www.hp.com/support.
Akcesoria
L2710A Opcjonalna klawiatura HP *
C9943B Pakiet ściereczek do czyszczenia automatycznego podajnika
dokumentów HP
L2707A Zestaw rolek automatycznego podajnika dokumentów do HP
Scanjet 5000/7000
* Opcjonalna klawiatura HP jest dostępna w następujących językach:
francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.
Opcje usług i pomocy technicznej
UQ489E — 3-letnie wsparcie sprzętowe HP oferujące możliwość
wymiany urządzenia Scanjet 7000n/7000nx w następnym dniu
roboczym (nie dotyczy Turcji, krajów EEM, Rosji, krajów bałtyckich i
krajów CIS)
UQ477E — 3-letnie wsparcie sprzętowe HP oferujące możliwość
wymiany urządzenia Scanjet 7000n/7000nx na miejscu w następnym
dniu roboczym (Hiszpania, Portugalia, Austria, Szwajcaria, Finlandia,
Norwegia, Szwecja, Belgia, Holandia, Polska, Rosja i Grecja)
UQ488E — 3-letni plan serwisowy HP oferujący możliwość wymiany
urządzenia Scanjet 7000n/7000nx w trybie standardowym (tylko kraje
EEM, Rosja, kraje bałtyckie i kraje CIS)
US187E — 3-letnia usługa HP oferująca możliwość zwrotu urządzenia
Scanjet 7000n/7000nx (tylko Turcja)
Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP
Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w
informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika
pomocy technicznej w przystępnej cenie.
Środowisko pracy

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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