HP Scanjet Enterprise 7000nx arbetsstation för
dokumentregistrering
HP Scanjet Enterprise 7000nx arbetsstation för
dokumentregistrering är utformad för IT-chefer och
användare i storföretagsmiljöer som behöver avancerade
nätverks- och säkerhetsfunktioner, däribland en
krypterad HP High-Performance Secure-hårddisk.

Hantera dokument och arbetsflöden direkt från
den här delade avdelningsarbetsstationen för
dokumentregistrering.

Snabb, enkel och tillförlitlig
dokumentregistrering med mångsidiga
dokumenthanteringsfunktioner.

● Förbättra din avkastning på investeringen: Effektivisera
dokumentarbetsflödena med den här kraftfulla och
lättanvända arbetsstationen för dokumentregistrering.

● Skanna snabbt tvåsidiga dokument med upp till 40
sid/80 bilder/min i svart och gråskala; upp till 35
sidor/70 bilder/min i färg1.

● Använd den stora färgpekskärmen och det inbyggda
tangentbordet och visa, kontrollera och ändra dokument
innan du skickar in dem i arbetsflödet – utan dator.

● Tillförlitliga skanningar med HP Precision Feed-teknik2 –
skanna buntar med blandade dokumenttyper, -storlekar
och -vikter och t.o.m. ID-kort i hårdplast.

● Slutför registreringsprocessen på enheten – skicka
skanningar till e-post, nätverksmapp, digital fax eller
arbetsflödesdestination.

● Förbättra läsbarheten i skanningar med utelämning av
färg.

● Spara ofta använda inställningar med Quick Sets och starta
sedan dokumentarbetsflödena med en knapptryckning.

Upplev robust säkerhet och enkel
nätverksadministration med HP Web Jetadmin.
● Sätt fart på produktiviteten och dela enheterna med
10/100/1000 Mbit/s nätverk och avancerade
säkerhetsfunktioner såsom IPsec, SSL, SNMPv3 och
Kerberos.
● Skydda känsliga data som lagras på enheten med den
standardkrypterade HP High-Performance
Secure-hårddisken. Även vid borttagning är data krypterade
på disken, vilket betyder att lagrade data är säkra.
● Förenkla skanneradministrationen och spara på
IT-resurserna med HP Web Jetadmin.

● Du får mer gjort: Skanna upp till 2 000 pages per dag
med en 50-arks dokumentmatare3.

Dra nytta av personliga, flexibla lösningar.
● Sömlös integrering med stöd för en mängd olika
dokumenthanteringssystem för företag, plus en bred
portfölj av helt kompatibla lösningar från HPs certifierade
partner.
● Förenkla utvecklingen och implementeringen av
speciallösningar med HP Open OXP-plattformen (Open
Extensibility Platform), ett enhetligt utvecklingsgränssnitt
för alla företagsenheter från HP.
● Använd det medföljande facket för hårdvaruintegrering
(HIP) eller de tre Hi-Speed USB-värdportarna för
integrerade lösningar såsom jobbredovisning eller säker
autentisering.

● Utnyttja administrationsverktygen och de intuitiva
användargränssnitten på HPs multifunktionsenheter.

1 Hastigheter på 200 dpi i svartvitt, färg och gråskala med programmet Smart Document Scan på A4-papper.
2 Dokument i A8- till Legal-format, från 49 till 120 g/m2(13 till 32 lb)
3 50-sidorsbunt, beräknas med 20# (75 g/m2) finpapper.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Skanningstyp
Skanningshastighet (ADF, A4)
Driftscykel (per dag)
Kapacitet för automatisk
dokumentmatare
Dubbesidig ADM-skanning
Detektering av flerarksinmatning
Mediestorlek (ADM)
Medievikt (ADM)
Medietyper som stöds
Skanningsupplösning
Upplösningsinställningar för
utmatning
Gråskalenivåer/Bitdjup
Avläsningsteknik
Ljuskälla (skanning)
Kontrollpanel

Standardfunktioner för digital
sändning

Avancerade skannerfunktioner

Filformat för skanning

Standardanslutning
Anslutning som tillval

Externa I/O-portar
Nätverksklar
Nätverksprotokoll som stöds

Säkerhetshantering

Hårddisk
Medföljande program
Kompatibla operativsystem
Lägsta systemkrav

Arkmatning; Färgskanning: Ja
Upp till 40 sid/min/80 bilder/min (sv/v, grått, 200 dpi), upp till 35
sid/min/70 bilder/min (färg, 200 dpi)
Upp t 2000 sidor
Standard, 50 ark
Ja
Ja, ultraljud
A4, A5, A6, A8, eget format, visit- och kreditkort, långt papper upp till
864 mm
49 till 120 g/m²
Papper (vanligt, bläckstråle); kuvert; etiketter; kort (visit-, försäkrings-,
präglade, plast-ID-, kredit-)
Maskinvara: Upp till 600 x 600 dpi
Optisk: Upp till 600 dpi
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Bitdjup: 48-bitars
CCD
Kallkatodslysrör
Full SVGA-display med HP Easy Select-användargränssnitt; Viloläge (med
LED); Återställ; Start- (med LED) och stoppknapp; Reglage för skärmens
ljusstyrka; Klar-, data- och varnings-LED; Både virtuellt och fysiskt
tangentbord; Strömbrytare (med LED); Hi-Speed USB-port
Inbyggd OCR-programvara; Skicka till e-post; Skicka till Internet och
LAN-fax; Spara i nätverksmapp; Spara på USB-enhet; Hantering av
adressbok (nätverk [LDAP]; lokal; personlig); Snabbinställningar;
Bildförhandsgranskning och sidredigering; Jobbavisering; Skicka till mig;
admin-kontrollerade e-postfält
HP Precision Feed-teknik; ultraljudsdetektering av dubbelmatning;
borttagning av tom sida; utelämnande av färg; stöd för långa sidor;
snabbinställningar med skanningsprofiler; 48-bitars internt/24-bitars
externt bitdjup
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (endast bild, sökbart, komprimerat och
RC4-krypterat), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (endast bild
och sökbart)
1 Gigabit Ethernet; 1 Hi-Speed USB; 2 Hi-Speed USB på baksidan; 1
HIP (Hardware Integration Pocket) Hi-Speed USB
Kompatibla HP Jetdirect-printservrar: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
printserver J7961G, HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådlös
printserver J8007G
1 Ethernet; 3 Hi-Speed USB; 1 HIP
Standard (inbyggt Ethernet), tillval (WiFi 802.11g)
IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 och högre),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2,
BOOTP/DHCP och WINS
Säkerhet: Krypterad hårddisk (80 GB), Microsoft® Windows®/Kerberos,
LDAP-autentisering, PIN-kodsautentisering för 1 000 användare, plats för
säkerhetslås, IPsec, SSL (https), SNMPv3 (med WJA), alternativ för säker
fil- och hårddiskradering, certifikathantering, lösenordsskyddad krypterad
PDF, smartkortslösningar för amerikanska myndigheter, lista för
åtkomstkontroll, krypterade inloggningsuppgifter för
enhets/nätverksadministration: Maskinparkshantering (HP Web
Jetadmin, HPs programvara för digital sändning), inbäddad webbserver,
administrationsprogram via frontpanelen, import/export (PIN-koder, lokal
adressbok, kortnummer)
HP High-Performance-hårddisk på 80 GB (eller större) som standard
(krypterad)
Inbyggd IRIS OCR-motor, kompatibel med HPs programvara för digital
sändning 4.91 (tillval)
Inget operativsytem krävs
PC: Windows® mappdelning, DFS, Novell-delning; Windows®-klient för
åtkomst av den inbyggda webbserverns sidor;

Driftstemperatur: 10 to 35 ºC
Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C
Rekommenderad driftstemperatur: 10 to 35 ºC
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % RH
(icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 90 % RH (icke-kondenserande)
Strömförsörjning
Energiförbrukning: 98 W max
Strömförsörjning: Inspänning 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 till 60 Hz
(+/- 3 %), 2,6 A
ENERGY STAR
Ja
Information om överensstämmelse
IEC 60950-1, första utgåvan (2001), nationella variationer, frivilliga och
med regler/säkerhet
obligatoriska certifieringar: Ryssland (GOST)
Elektromagnetisk kompatibilitet
Federal Communications Commission (FCC) Part 2 och Part 15, klass A
och ANSI 63.4-2003 [USA]; EN55022: 2006, klass A [Europa]
Produktmått
b x d x h: 321 x 411 x 343 mm; Högst: 406 X 685 x 508 mm (med
förlängt fack); I förpackning: 459 x 440 x 539 mm
Produktens vikt
16,19 kg; I förpackning: 20,86 kg
Medföljer
L2708A HP Scanjet Enterprise 7000nx arbetsstation för
dokumentregistrering; Fack för hårdvaruintegrering (HIP); nätaggregat
och strömsladd; CD-ROM-skivor med programvara och
användarhandbok; Rengöringsduk för automatisk dokumentmatare;
Starthandbok
Garanti
Ett års garanti med utbyte nästa arbetsdag. Telefon- och webbsupport
ingår. Garantin kan variera beroende på respektive lands lagstiftning.
Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs
prisbelönta service- och supportalternativ i din region.
Tillbehör
L2710A HP tillvalstangentbord *
C9943B HP rengöringsdukar för ADM
L2707A HP Scanjet 5000/7000 utbytessats för ADM-vals
* HPs tillvalstangentbord finns i fransk, tysk, rysk och spansk version
Service- och supporttillval
UQ489E – HP 3 års hårdvarusupport med utbyte nästa arbetsdag för
Scanjet 7000n/7000nx (utom Turkiet, endast EEM, Ryssland, Baltikum
och OSS)
UQ477E – HP 3 års hårdvarusupport med utbyte på platsen nästa
arbetsdag för Scanjet 7000n/7000nx
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E – HP 3 års standardservice med utbyte för Scanjet
7000n/7000nx (endast EEM+Ryssland+Baltikum+OSS)
US187E – HP 3 års returservice för Scanjet 7000n/7000nx (endast
Turkiet)
Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra
din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett
expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.
Driftsmiljö

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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