Pracovná stanica HP Scanjet Enterprise 7000nx na snímanie
dokumentov
Pracovná stanica na snímanie dokumentov HP Scanjet
Enterprise 7000nx je navrhnutá pre manažérov IT a
používateľov v riadených podnikových prostrediach, ktorí
potrebujú zariadenie s rozšírenými možnosťami siete a
zabezpečením vrátane vysokovýkonného zabezpečeného
pevného disku HP.

Spravujte dokumenty a pracovné toky na
oddelení priamo pomocou tejto zdieľanej
pracovnej stanice na snímanie dokumentov.

Rýchle, jednoduché a spoľahlivé snímanie
dokumentov s všestrannými funkciami na
manipuláciu s dokumentmi.

● Zlepšite návratnosť svojich investícií: zjednodušte tok
dokumentov pomocou tejto výkonnej, ale jednoducho
použiteľnej pracovnej stanice na snímanie dokumentov.

● Rýchlo skenujte obojstranné dokumenty s rýchlosťou až
40 strán/min a 80 obrázkov/min čiernobielo a v
odtieňoch sivej; až 35 strán/min a 70 obrázkov/min
farebne1.

● Použite veľký farebný dotykový displej a vstavanú
klávesnicu na prezeranie, kontrolu a úpravu dokumentov
pred ich odoslaním do toku činností – bez potreby počítača.
● Dokončite proces snímania v zariadení – odošlite skeny do
e-mailu, sieťového priečinka, digitálneho faxu alebo cieľa
pracovného toku.
● Uložte často používané nastavenia pomocou funkcie
QuickSets, potom stlačením tlačidla zaraďte dokument do
pracovného toku.

Užívajte si výkonné zabezpečenie a jednoduchú
správu siete so softvérom HP Web Jetadmin.
● Buďte produktívnejší a využívajte zdieľanie prostredníctvom
siete 10/100/1000 Mbit/s s rozšírenými funkciami
zabezpečenia vrátane protokolov IPSec, SSL, SNMPv3 a
Kerberos.
● Chráňte citlivé dáta uložené v zariadení so štandardným
vysokovýkonným šifrovaným bezpečným pevným diskom HP.
Dáta na pevnom disku sú šifrované, a to aj po odstránení,
takže uložené dáta sú zabezpečené.
● So softvérom HP Web Jetadmin zjednodušte správu skenera
a ušetrite zdroje IT.

● Zabezpečte spoľahlivé skenovanie pomocou technológií
HP Precision Feed2 – skenujte zmiešané stohy rôznych
typov dokumentov s rôznou veľkosťou a hmotnosťou, a
dokonca aj tvrdé plastové identifikačné karty.
● Zvýšte čitateľnosť skenov s vynechaním farby.
● Urobte viac: skenujte až 2 000 strán denne pomocou
automatického podávača dokumentov s kapacitou 50
strán3.

Využívajte výhody personalizovaných
flexibilných riešení.
● Získajte bezproblémovú integráciu s podporou rôznych
podnikových systémov správy dokumentov a široké
portfólio plne kompatibilných riešení HP Certified Partner.
● Zjednodušte vývoj a nasadenie vlastných riešení
pomocou platformy HP Open Extensibility Platform (OXP),
ktorá predstavuje jednotné vývojárske rozhranie v rámci
podnikových zariadení HP.
● Využite dodanú oblasť na integráciu hardvéru (HIP)
alebo tri hostiteľské vysokorýchlostné porty USB na
integrované riešenia, napríklad na evidenciu úloh alebo
zabezpečené overovanie.

● Využívajte nástroje na správu a intuitívne užívateľské
rozhrania, ktoré sa nachádzajú v multifunkčných
zariadeniach HP.

1 Rýchlosti dosiahnuté pri použití softvéru Smart Document Scan (čiernobiela, farebná, v odtieňoch sivej, rozlíšenie 200 dpi) a papiera A4.
2 Rozmer dokumentov od A8 po formát Legal, od 49 do 120 g/m2

3 Ukladacia kapacita 50 listov sa počíta pomocou 20 ks kancelárskeho papiera (75 g/m2).
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Typ skenera
Rýchlosť skenovania (ADF, A4)
Pracovný cyklus (denný)
Kapacita automatického podávača
dokumentov
Obojsmerné snímanie ADF
Detekcia vstupu viacerých stránok
Veľkosť médií (ADF)
Hmotnosť médií (ADF)
Podporované typy médií
Rozlíšenie skenovania
Nastavenie výstupného rozlíšenia
dpi
Odtiene šedej/bitová hĺbka
Technológia skenovania
Zdroj svetla (snímanie)
Ovládací panel

Štandardné funkcie digitálneho
odosielania

Rozšírené funkcie skenera

Formát naskenovaného súboru

Štandardné pripojenie

Voliteľné pripojenie

Externé v/v porty
Použiteľnosť v sieti
Podporované sieťové protokoly

Správa zabezpečenia

Pevný disk
Zahrnutý softvér
Kompatibilné operačné systémy
Minimálne požiadavky na systém

Priechodzie; Farebné skenovanie: Áno
Až 40 str./min./80 obr./min. (čb, odtiene sivej, 200 dpi), až 35
str./min./70 obr./min. (farebne, 200 dpi)
Až 2000 strán
Štandard, 50 listov
Áno
áno, ultrazvukom
A4, A5, A6, A8, vlastné karty, vizitky a kreditné karty, dlhý papier do
864 mm
49 až 120 g/m²
Papier (obyčajný a papier pre atramentové tlačiarne); obálky; štítky;
karty (vizitky, poistenca, embosované, plastové identifikačné, kreditné)
Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitová hĺbka: 48-bitový
Charge Coupled Device (CCD)
Studená katódová žiarivka
Displej Full-SVGA s používateľským rozhraním HP Easy Select; Tlačidlá
Spánok (s LED); Reset; Štart (s LED) a Stop; ovládanie jasu displeja;
Indikátory LED Pripravené, Dáta, Upozornenie; virtuálna a hardvérová
klávesnica; Tlačidlo vypínača (s LED); Vysokorýchlostný port USB
Integrovaný softvér OCR; Odoslať do e-mailu; Odoslať na internet a do
faxu v sieti LAN; Uložiť do sieťového priečinka; Uložiť na jednotku USB;
Správa adresárov (sieť [LDAP]; lokálny; osobný); Quick Sets; Náhľad
obrázka a úprava strany; Oznámenie úlohy; Odoslať mne; e-mailové
polia riadené správcom
Technológie HP Precision Feed; ultrazvuková detekcia viacerých hárkov;
odstránenie prázdnych strán; vynechanie farby; podpora dlhých strán;
skenovacie profily Quick Set; 48-bitová interná/24-bitová externá bitová
hĺbka
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (iba obrázky, nájditeľné, komprimované a
zakódované RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (iba
obrázky a nájditeľné)
1 Gigabitový Ethernet; 1 vysokorýchlostný USB; 2 zadné
vysokorýchlostné USB; 1 vysokorýchlostný USB na oblasť na integráciu
hardvéru (HIP)
Kompatibilné tlačové servery HP Jetdirect: Tlačový server HP Jetdirect
635n IPv6/IPsec J7961G, bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n
IPv6/IPSec 802.11g J8007G
1 Ethernet; 3 vysokorýchlostné porty USB; 1 HIP
Štandardná výbava (zabudovaný Ethernet), voliteľná výbava (WiFi
802.11g)
IPv4/IPv6: kompatibilné s Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a novší),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2,
BOOTP/DHCP a WINS
Zabezpečenie: šifrovaný pevný disk (80 GB), Microsoft®
Windows®/Kerberos, overenie LDAP, overenie 1 000 používateľských
kódov PIN, otvor pre bezpečnostný zámok, IPsec, SSL (https), SNMPv3 (s
WJA), možnosti ochrany súborov a vymazania pevného disku, správa
certifikátov, heslom chránené zašifrované PDF, riešenia Smartcard pre
vládu USA, zoznam prístupových práv, zašifrované poverenia pri správe
zariadenia/siete: Správa zariadení (HP Web Jetadmin, HP Digital
Sending), vstavaný webový server, aplikácia správy prostredníctvom
predného panela, import/export (konektory, lokálny adresár, rýchle
voľby)
Štandardný vysokovýkonný pevný disk HP (šifrovaný) s kapacitou 80 GB
(alebo väčšou)
Zabudovaná funkcia IRIS OCR, kompatibilné so softvérom HP Digital
Sending 4.91 (voliteľné)
Bez potreby operačného systému
Osobný počítač: Zdieľanie priečinkov Windows®, DFS, zdieľanie
Novell; Windows® klient na prístup k stránkam vstavaného webového
servera;

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 60° C
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez
kondenzácie)
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: Rel. vlhkosť 0 – 90% (bez
kondenzácie)
Zdroj
Spotreba energie: maximálne 98 W
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie 100 až 240 V str. (+/- 10
%), 50/60 Hz (+/- 3 %), 2,6 A
ENERGY STAR
Áno
Informácie o súlade s právnymi
IEC 60950-1 prvé vydanie (2001), národné verzie, súvisiace nezávislé
predpismi/bezpečnosť
a povinné certifikácie: Rusko (GOST)
Elektromagnetická kompatibilita
Federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) časť 2 and časť 15, trieda
A a ANSI 63.4-2003 [USA]; EN55022: 2006, trieda A [Európa]
Rozmery produktov
d x v x š: 321 x 411 x 343 mm; Maximum: 406 x 685 x 508 mm (s
rozšíreným zásobníkom); S balením: 459 x 440 x 539 mm
Hmotnosť produktu
16,19 kg; S balením: 20,86 kg
Čo je v krabici
L2708A Pracovná stanica HP Scanjet Enterprise 7000nx na snímanie
dokumentov; Oblasť na integráciu hardvéru (HIP); zdroj napájania a
napájací kábel; Disky CD-ROM so softvérom a používateľskou
príručkou; čistiaca handrička na ADF; Príručka Začíname
Záruka
Jednoročná záruka výmeny v nasledujúci pracovný deň vrátane
telefonickej a webovej podpory. Možnosti záruky sa môžu líšiť v
závislosti od krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o
možnostiach špičkového servisu HP a podpory vo vašom regióne
nájdete na http://www.hp.com/support.
Príslušenstvo
L2710A Voliteľná klávesnica HP *
C9943B Balenie handričiek na čistenie ADF HP
L2707A Sada náhradných valcov HP Scanjet 5000/7000 ADF
* Voliteľná klávesnica HP je dostupná vo francúzskej, nemeckej, ruskej a
španielskej verzii
Možnosti servisu a podpory
UQ489E – 3-ročná záruka HP výmeny na nasledujúci pracovný deň,
hardvérová podpora Scanjet 7000n/7000nx (okrem Turecka, EEM,
Ruska, pobaltských štátov a SNŠ)
UQ477E – 3-ročná záruka HP výmeny na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka, hardvérová podpora Scanjet 7000n/7000nx (Španielsko,
Portugalsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Belgicko,
Holandsko, Poľsko, Rusko, Grécko)
UQ488E – 3-ročná záruka HP štandardnej výmeny, hardvérová podpora
Scanjet 7000n/7000nx (len EEM, Rusko, pobaltské štáty a SNŠ)
US187E – 3-ročný servis HP, Scanjet 7000n/7000nx s vrátením
spoločnosti HP (len Turecko)
Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť
vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s
odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám
prostredníctvom služieb HP Care Pack.
Prevádzkové prostredie

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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