Staţie de lucru pentru captură de documente HP Scanjet
Enterprise 7000nx
Staţia de lucru pentru captură de documente HP Scanjet
Enterprise 7000nx este proiectată pentru manageri şi
utilizatori IT din medii de întreprindere gestionate care au
nevoie de lucru în reţea şi securitate avansate şi include
un hard disk HP Secure de înaltă performanţă cu criptare.

Gestionaţi documente şi fluxuri de lucru direct de
la această staţie de lucru pentru captură de
documente partajată, departamentală.

Captură rapidă, simplă şi sigură a
documentelor, prin caracteristici versatile de
manevrare a documentelor.

● Îmbunătăţiţi-vă amortizarea investiţiei: eficientizaţi fluxul de
lucru cu documente cu această staţie de lucru pentru
captură de documente, puternică dar simplu de utilizat.

● Scanaţi rapid documente faţă-verso cu până la 40
ppm/80 ipm în alb-negru şi nuanţe de gri; până la 35
ppm/70 ipm color1.

● Utilizaţi ecranul senzitiv mare, color, şi tastatura încorporată
pentru a vizualiza, verifica şi modifica documente înainte
de a le trimite în fluxul de lucru – nu este necesar un PC.

● Asiguraţi captura fiabilă a scanărilor cu tehnologii HP
Precision Feed2 – scanaţi teancuri amestecate de tipuri,
dimensiuni şi greutăţi de documente şi chiar cărţi de
identitate din plastic dur.

● Finalizaţi procesul de captură la dispozitiv – trimiteţi scanări
către e-mail, folder de reţea, fax digital sau către o
destinaţie de flux de lucru.

● Îmbunătăţiţi lizibilitatea documentelor scanate cu
ignorarea culorilor.

● Salvaţi setările utilizate frecvent cu QuickSets, apoi lansaţi
fluxuri de lucru cu documente la atingerea unui buton.

● Faceţi mai multe lucruri: scanaţi până la 2.000 de pagini
pe zi cu un alimentator de documente pentru 50 de
pagini3.

Experimentaţi securitatea robustă şi gestionarea
simplă a reţelei cu HP Web Jetadmin.

Beneficiaţi de soluţii personalizate şi flexibile.

● Creşteţi productivitatea şi permiteţi partajarea utilizând lucru
în reţea 10/100/1000 Mb/s cu caracteristici de securitate
complexă, inclusiv IPSec, SSL, SNMPv3 şi Kerberos.
● Protejaţi datele sensibile stocate pe hard diskul HP Secure
de înaltă performanţă cu criptare standard. Chiar dacă este
scos, datele de pe disc sunt criptate, astfel încât datele
stocate sunt securizate.
● Simplificaţi gestionarea scanerului şi economisiţi resurse IT
cu HP Web Jetadmin.
● Beneficiaţi de instrumente de maniabilitate şi interfeţe de
utilizator intuitive care se găsesc pe dispozitivele
multifuncţionale HP.

● Obţineţi integrare nemijlocită cu suport pentru o varietate
de sisteme de gestionare a documentelor de
întreprindere şi un portofoliu larg de soluţii compatibile
de la parteneri cu certificare HP.
● Simplificaţi dezvoltarea şi implementarea de soluţii
particularizate cu Platformă de extensibilitate deschisă HP
(OXP – Open Extensibility Platform), o interfaţă
consistentă de dezvoltare pentru dispozitivele de
întreprindere HP.
● Utilizaţi locaşul de integrare hardware (HIP – Hardware
Integration Pocket) sau cele trei porturi gazdă USB de
mare viteză pentru soluţii integrate, precum
contabilizarea lucrărilor sau autentificarea securizată.

1 Viteze care ajung la 200 dpi pentru imprimarea alb-negru, color şi în nuanţe de gri utilizând software-ul de scanare de documente Smart, hârtie A4.
2 Documente de la dimensiune A8până la Legal. de la 49 la 120 g/m2 (de la 13 la 32 lb)

3 Dimensiunea topului de 50 de pagini este calculată utilizând hârtie bond nr. 20 (de 75 g/m2).
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SPECIFICAŢII TEHNICE

Sheetfed; Scanare color: Da
Până la 40 ppm/80 ipm (alb-negru, gri, 200 dpi), până la 35 ppm/70
ipm (color, 200 dpi)
Volum de lucru (zilnic)
Până la 2000 pagini
Capacitatea alimentatorului automat Standard, 50 coli
Tip scanare

Viteză de scanare (ADF, A4)

de documente

Scanare duplex cu alimentator
automat de documente

Da

Da, ultrasonic
A4, A5, A6, A8, particularizat, cărţi de vizită şi cărţi de credit, hârtie
lungă de până la 864 mm
Greutate suport (ADF)
49 - 120 g/m²
Tipuri suport acceptate
Hârtie (simplă, inkjet); plicuri; etichete; carduri (cărţi de vizită, carduri de
asigurări, reliefate, de identitate din plastic, de credit) insurance card
Rezoluţie de scanare
Hardware: Până la 600 x 600 dpi
Optic: Maximum 600 dpi
Setări rezoluţie de ieşire (dpi)
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Niveluri nuanţe de gri/adâncime bit 256; Adâncime biţi: 48 biţi
Tehnologie de scanare
Charge Coupled Device (CCD)
Sursă de lumină (scanare)
Lampă fluorescentă cu catod rece
Panou de control
Afişaj integral SVGA cu interfaţă pentru utilizator HP Easy Select; Repaus
(cu LED); Resetare; butoane Start (cu LED) şi Stop; control de luminozitate
pentru ecran; LED-uri Pregătit, Date şi Atenţie; tastatură virtuală şi
tastatură hardware; buton de alimentare (cu LED); port USB de mare
viteză
Funcţionalităţi standard pentru
Software OCR încorporat; trimitere către e-mail; trimitere către Internet şi
transmitere digitale
fax prin reţea LAN; salvare în folder de reţea; salvare pe unitatea USB;
gestionare agendă de adrese (reţea [LDAP]; local; personal); seturi
rapide; examinare imagine şi editare pagini; notificare lucrare; trimitere
către mine; câmpuri de e-mail controlate de administrator
Caracteristici avansate scaner
Tehnologii HP Precision Feed; detectarea ultrasonică a alimentării cu mai
multe pagini simultan; eliminare pagini goale; ignorare culori; suport
pentru pagini mari; profiluri de scanare cu setare rapidă; adâncime
internă de 48 de biţi/externă de 24 de biţi
Format fişier scanat
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (numai imagine, cu posibilitate de căutare,
comprimat şi criptat RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS
(numai imagine şi cu posibilitate de căutare)
Conectivitate standard
1 Gigabit Ethernet; 1 USB de mare viteză; 2 USB de mare viteză în
partea din spate; 1 USB Hardware Integration Pocket (HIP) (Locaş de
integrare hardware) de mare viteză
Conectivitate opţională
Servere de imprimare compatibile HP Jetdirect: Server de imprimare HP
Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G, server de imprimare wireless HP
Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g J8007G
Porturi externe I/O
1 Ethernet; 3 USB de mare viteză; 1 HIP
Pregătit pentru folosire în reţea
Standard (Ethernet încorporat), opţional (WiFi 802.11g)
Protocoale de reţea acceptate
IPv4/IPv6: compatibil Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 şi versiuni
superioare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP şi WINS
Gestiunea securităţii
Securitate: Hard disk criptat (80 GB), Microsoft® Windows®/Kerberos,
autentificare LDAP, autentificare 1000 de coduri PIN pentru utilizatori,
slot încuietoare de securitate, IPsec, SSL (https), SNMPv3 (cu WJA),
opţiuni de ştergere fişiere securizate şi hard disk, certificate de
gestionare, PDF criptat protejat cu parolă, soluţii Smartcard pentru
Guvernul SUA, listă control acces, acreditări criptate pentru gestionare
dispozitiv/reţea; gestionarea activelor (HP Web Jetadmin, software HP
Digital Sending), server Web încorporat, aplicaţie de administrare prin
panoul frontal, import/export (coduri PIN, agendă locală de adrese,
apelări rapide)
Unitate de disc fix
Hard disk standard HP de înaltă performanţă (criptat), de 80 GB (sau
mai mare)
Software inclus
Motor IRIS OCR încorporat, compatibil cu software-ul HP Digital Sending
4.91 (opţional)
Sisteme de operare compatibile
Nu necesită niciun sistem de operare.
Cerinţe minime de sistem
PC: Partajare folder Windows®, DFS, partajare Novell; client Windows®
pentru acces la pagini server Web încorporat;
Detecţie alimentare multiplă
Dimensiune suport (ADF)

Temperatură de funcţionare: 10 la 35° C
Variaţie temperatură stocare: -40 la 60° C
Temperatură de funcţionare recomandată: 10 la 35° C
Interval de umiditate de funcţionare recomandat: 15 - 80% RH (fără
condensare)
Interval de umiditate pt. nefuncţionare: 0 - 90% RH (fără condensare)
Alimentare curent
Consum de energie: Maxim 98 W
Cerinţe de alimentare: Tensiune de intrare 100 - 240 V c.a. (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A
ENERGY STAR
Da
Informaţii despre reglementările
IEC 60950-1 prima ediţie (2001), derivate naţionale, certificări asociate
privind conformitatea/siguranţa
voluntare şi obligatorii: Rusia (GOST)
Compatibilitate electromagnetică
Comisia Federală de Comunicaţii (FCC) Partea 2 şi Partea 15, Clasa A
şi ANSI 63.4-2003 [SUA]; EN55022: 2006, Clasa A [Europa]
Dimensiunile produsului
l x a x î: 321 x 411 x 343 mm; Maxim: 406 x 685 x 508 mm (cu tavă
extinsă); Împachetat: 459 x 440 x 539 mm
Greutate produs
16,19 kg; Împachetat: 20,86 kg
Ce se găseşte în cutie
L2708A Staţie de lucru pentru captură de documente HP Scanjet
Enterprise 7000nx; locaş de integrare hardware (HIP – Hardware
Integration Pocket); sursă şi cablu de alimentare; CD-ROM-uri cu
software şi Ghid pentru utilizatori; lavetă curăţare ADF; ghidul Noţiuni
introductive
Garanţie
Garanţie de un an cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, fiind inclusă
asistenţa telefonică şi pe Web. Garanţia poate varia în funcţie de
ţară/regiune, conform cerinţelor legale. Accesaţi
http://www.hp.com/support pentru a afla mai multe despre opţiunile
de servicii şi asistenţă HP premiate din ţara/regiunea dvs.
Accesorii
L2710A Tastatură opţională HP *
C9943B Pachet de lavete de curăţare HP ADF
L2707A Set de rezervă rolă ADF pentru HP Scanjet 5000/7000
* Tastatura opţională HP este disponibilă în franceză, germană, rusă şi
spaniolă
Opţiuni de service şi asistenţă
UQ489E - asistenţă hardware HP, următoarea zi lucrătoare, la sediu
pentru Scanjet 7000n/7000nx, 3 ani (cu excepţia Turciei, EEM, Rusiei,
ţărilor baltice şi CIS)
UQ477E - asistenţă hardware HP cu înlocuire a doua zi lucrătoare la
sediu pentru Scanjet 7000n/7000nx, 3 ani
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - serviciu HP cu înlocuire standard pentru Scanjet
7000n/7000nx, 3 ani (numai EEM+Rusia+ţările baltice+CIS)
US187E - serviciu de returnare HP pentru Scanjet 7000n/7000nx, 3 ani
(numai Turcia)
Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă
îmbunătăţiţi mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente
IT şi să vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi
adaptată la cerinţele dvs. prin serviciile HP Care Pack.
Mediu de funcţionare

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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