Estação de trabalho de captura de documentos HP Scanjet
Enterprise série 7000nx
A estação de trabalho de captura de documento Scanjet
Enterprise 7000nx da HP destina-se a gestores e
utilizadores de TI em ambientes empresariais geridos que
precisam de funções de rede e segurança avançadas,
incluindo um Disco Rígido Seguro Encriptado de Alto
Desempenho da HP.

Faça a gestão de documentos e fluxos de
trabalho diretamente a partir desta estação de
trabalho de captura de documento partilhada a
nível departamental.
● Melhore o retorno do seu investimento: simplifique os fluxos
de trabalho de documentos com esta estação de trabalho
de captura de documento poderosa, mas fácil de utilizar.
● Utilize um grande ecrã tátil a cores e o teclado integrado
para ver, verificar e alterar documentos antes de os enviar
para o fluxo de trabalho - não precisa de um PC.
● Termine o processo de captura no dispositivo - envie
digitalizações para o email, pasta de rede, fax digital ou
um destino do fluxo de trabalho.
● Guarde definições utilizadas com frequência usando o
QuickSets, depois lance fluxos de trabalho de documentos
apenas com o toque num botão.

Experimente uma segurança robusta e uma
gestão de rede simples com o Web Jetadmin da
HP.
● Aumente a produtividade e permita a partilha usando redes
de 10/100/1000 Mbit/s com funções de segurança
avançadas, incluindo IPSec, SSL, SNMPv3 e Kerberos.
● Proteja os dados sensíveis armazenados no dispositivo com
a Unidade de Disco Rígido Seguro Encriptado de Elevado
Desempenho HP. Mesmo que o disco seja removido, os
dados no disco estão encriptados, por isso os dados
armazenados continuam seguros.
● Simplifique a gestão do scanner e guarde recursos de TI
com o Web Jetadmin da HP.
● Desfrute das ferramentas de gestão e das interfaces fáceis
de utilizar nos dispositivos multifunções da HP.

Rápida, fácil e fiável captura de documentos
com versáteis características de
manuseamento de documentos.
● Digitalize rapidamente documentos com frente e verso
até 40 ppm/80 ipm a preto e branco e em escala de
cinzentos; até 35 ppm/70 ipm a cores 1.
● Com as tecnologias Precision Feed da HP2 garanta uma
captura fiável das digitalizações – digitalize pilhas de
documentos com uma variedade de tipos, tamanhos e
pesos de documentos e, até mesmo, cartões de
identificação com plastificação rígida.
● Melhore a capacidade de leitura de digitalizações,
através da a exclusão de cor.
● Obtenha mais resultados: digitalize até 2000 páginas
por dia, com um alimentador de documentos com
capacidade para 50 páginas3.

Beneficie de soluções personalizadas e
flexíveis.
● Obtenha uma integração perfeita com suporte para uma
variedade de sistemas empresarias de gestão de
documentos e um vasto portfólio de soluções,
completamente compatíveis, de Parceiros Certificados da
HP.
● Simplifique o desenvolvimento de aplicações de soluções
personalizadas com o Open Extensibility Platform (OXP)
da HP, uma interface de desenvolvimento consistente
entre todos os dispositivos empresariais da HP.
● Use o Hardware Integration Pocket (HIP) incluído, ou as
três portas USB de alta velocidade, para soluções
integradas como contabilização de trabalhos ou
autenticação segura.

1 Velocidades obtidas a 200 dpi, a preto e branco, a cores e escala de cinzentos, usando o Software Smart Document Scan, papelA4.
2 A8 para documentos em tamanho legal desde 49 a 120 g/m2 (13 a 32 lb)

3 o tamanho da pilha de 50 páginas é calculado usando papel de 75 g/m2(20#) .
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tipo de digitalização
Velocidade de Digitalização (ADF,
A4)
Ciclo de trabalho (diário)
Capacidade do Alimentador
Automático de Documentos
Digitalização frente e verso ADF
Detecção de multi-alimentação
Tamanho de suporte (ADF)
Peso de suportes (ADF)
Tipos de suportes suportados
Resolução de digitalização
Definições de ppp de resolução de
saída

Folha solta; Digitalização a cores: Sim
Até 40 ppm/80 ipm (p&b, cinzento, 200 ppp), Até 35 ppm/70 ipm
(cor, 200 ppp)
Até 2000 páginas
De série, 50 folhas
Sim
Sim, ultrasónico
A4, A5, A6, A8, cartões personalizados, de visita e de crédito, papel
longo até 864mm
49 a 120 g/m²
Papel (normal, jacto de tinta); envelopes; etiquetas; cartões (de visita,
seguros, com alto relevo, de identificação plastificados, crédito)
Hardware: Até 600 x 600 ppp
Óptica: Até 600 ppp
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Niveis de escala de
cinzas/Profundidade de bits

256; Profundidade de Bits: 48 bits

Tecnologia de Digitalização

(CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)
Lâmpada fluorescente de cátodo frio
Ecrã full SVGA com HP Easy Select UI; Em espera (com LED); Reiniciar;
Botões de Começar (com LED) e Parar; controlo de brilho de ecrã; LEDs
de Pronto, Dados e Atenção; teclado, tanto virtual como físico; Botão de
Ligar (com LED); Porta USB de alta velocidade
Software OCR incorporado; Enviar para e-mail; Enviar para Internet e
LAN Fax; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB;
Gestão de Livro de Endereços (rede [LDAP]; local; pessoal); Quick Sets;
Pré-visualização de imagens e edição de páginas; Notificação de
tarefa; Enviar para utilizador; campos de e-mail controlados pelo
administrador
Tecnologias Precision Feed da HP; deteção ultra sónica de
multi-alimentação; remoção de página em branco; exclusão de cor;
suporte para páginas de grande dimensão; perfis de digitalização
Quick Set; Profundidade de bits - 48 bits internos/24 bits externos
JPG, TIFF, MTIFF, PDF apenas imagem, pesquisável, comprimido e RC4
encriptado), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (apenas imagem
e pesquisável)
1 Gigabit Ethernet; 1 Hi-Speed USB; 2 Hi-Speed USB traseiros; 1
Hi-Speed USB de Hardware Integration Pocket (HIP)
Servidores de impressão HP Jetdirect compatíveis: Servidor de impressão
HP Jetdirect 635n IPv6sec J7961G, Servidor de impressão sem fios
802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec J8007G
1 Ethernet; 3 USB de alta velocidade; 1 HIP
Standard (Ethernet incorporada), opcional (WiFi 802.11g)
IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 e posterior),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2,
BOOTP/DHCP e WINS
Segurança: Disco rígido encriptado (80GB), Microsoft® Windows® /
Kerberos, autenticação LDAP, autenticação de códigos PIN para 1000
utilizadores, ranhura de cadeado de segurança, IPsec, SSL (https),
SNMPv3 (com WJA), opções de Ficheiro Seguro e Apagar do Disco
Rígido, Gestão de certificados, PDF encriptado protegido por
palavra-passe, Soluções de Smartcard para Governo dos EUA, Lista de
controlo de acesso, Credenciais encriptadas em gestão de
dispositivo/rede: Gestão de frota (HP Web Jetadmin, software HP Digital
Sending), Servidor Web integrado, Aplicações de administração através
do painel frontal, Importação/Exportação (PINs, livro de endereços
local, marcações rápidas)
Padrão, unidade de disco rígido (encriptada) de 80 GB (ou superior) de
alto desempenho da HP
Motor IRIS OCR incorporado, compatível com o software HP Digital
Sending 4.91 (opcional)
Não é necessário sistema operativo
PC: Compartilhamento de pastas do Windows®, DFS, compartilhamento
Novell; Cliente Microsoft® para acesso às páginas do Servidor Web
incorporado;

Fonte de luz (digitalização)
Painel de Controlo

Características padrão da
transmissão digital

Características Avançadas do
Scanner

Formato de Ficheiro de
Digitalização
Conectividade de Série
Conectividade Opcional

Portas de E/S externas
Pronto para trabalhar em rede
Protocolos de Rede Admitidos

Gestão de Segurança

Disco rígido
Software Incluído
Sistemas Operativos Compatíveis
Requisitos Mínimos do Sistema

Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35° C
Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60 ºC
Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35° C
Amplitude de Humidade Recomendada para Funcionamento: 15% a
80% HR (sem condensação)
Intervalo Humidade de Não Funcionamento: 0 a 90% HR (sem
condensação)
Alimentação
Consumo de Energia: 98 watts, máximo
Requisitos de Energia: Tensão de entrada 100 a 240 V CA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A
ENERGY STAR
Sim
Informações acerca da
IEC 60950-1 Primeira edição (2001), regulamentações nacionais
conformidade
derivadas, certificações voluntárias e obrigatórias associadas: Rússia
regulamentar/segurança
(GOST)
Compatibilidade electromagnética
Federal Communications Commission (FCC) Parte 2 e Parte 15, Classe
A e ANSI 63.4-2003 [EUA]; EN55022: 2006, Classe A [Europa]
Dimensões do produto
l x pr x a: 321 x 411 x 343 mm; Máximo: 406 x 685 x 508 mm (com
tabuleiro aberto); Embalado: 459 x 440 x 539 mm
Peso do produto
16,19 kg; Embalado: 20,86 kg
Conteúdo da embalagem
L2708A Estação de trabalho de captura de documentos HP Scanjet
Enterprise série 7000nx; Hardware Integration Pocket (HIP); fonte de
alimentação e cabo de alimentação; CD-ROMs com software e Manual
do utilizador; pano de limpeza ADF; Guia Informação Básica
Garantia
Garantia de troca de um ano, no dia útil seguinte, suporte telefónico e
Web incluídos. A garantia pode variar consoante o país, conforme
exigido por lei. Visite http://www.hp.com/support para saber mais
sobre o serviço galardoado da HP e as opções de suporte na sua
região.
Acessórios
L2710A Teclado HP Opcional *
C9943B Pacote de panos de limpeza ADF HP
L2707A Kit de substituição de rolo alimentador HP Scanjet 5000/7000
* O Teclado HP Opcional está disponível nos idiomas francês, alemão,
russo e espanhol
Opções de Serviço e Suporte
UQ489E - Suporte de Hardware HP de 3 anos para troca da Scanjet
7000n/7000nx no dia útil seguinte (exceto Turquia, EEM, Rússia,
Báltico e CIS)
UQ477E - Suporte de Hardware HP de 3 anos com assistência no local
no dia útil seguinte para Scanjet 7000n/7000nx
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - Serviço de troca HP padrão de 3 anos da Scanjet
7000n/7000nx (apenas EEM+Rússia+Báltico+CIS)
US187E - Serviço de devolução HP de 3 anos da Scanjet
7000n/7000nx (apenas Turquia)
Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o
seu ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com
assistência especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades
através dos serviços HP Care Pack.
Ambiente de funcionamento

Para mais informações, visite o nosso site da Internet em http://www.hp.com
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