HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 scanner met
documentinvoer
Ideaal voor grote ondernemingen die snel en betrouwbaar papieren
documenten willen digitaliseren en kantoorprocessen efficiënter
willen maken met een compacte, gemakkelijke scanner die heldere,
goed leesbare resultaten produceert en effectief samenwerken
bevordert.

Transformeer uw workflows door papier
om te zetten in handzame digitale
informatie.

Elke pagina opnieuw betrouwbaar.

● Verzend gescande bestanden direct naar hun juiste
bestemming: naar de cloud of naar SharePoint®1.

● Scan met snelheden tot 25 pagina's en 50 afbeeldingen
per minuut. Dit robuuste apparaat verwerkt tot 2000
pagina's per dag.

● Bestandsgrootte is belangrijk: houd daar bij het
opslaan rekening mee en comprimeer grote
bestanden automatisch.
● Schep orde in uw stapels papier: zet papieren
documenten om in bestanden.
● Produceer scherpe, heldere, goed leesbare scans met
resoluties tot 600 dpi.

● De automatisch scanmodus, bijsnijden en kleurdetectie
zorgen voor accurate scanresultaten.

● Geen ontbrekende pagina's of invoerfouten, ook niet als
verschillende papiersoorten gemengd zijn HP Everypage
garandeert een probleemloze papierafhandeling voor
alle taken2.
● Wees zuinig met energie: deze scanner schakelt zichzelf
automatisch uit als hij niet in gebruik is, om stroom te
sparen3.

Werk gemakkelijk met een
ongecompliceerde scanner – aansluiten
en beginnen.
● HP Smart Document scansoftware bespaart tijd
omdat complexe scantaken eenvoudig worden.
● Deze compacte scanner past overal in uw kantoor en
neemt weinig ruimte in.
● Scan efficiënt met één druk op de knop door uw
favoriete instellingen aan een knop toe te wijzen.
Wijzig het paginaformaat, verwijder
onvolkomenheden en verbeter de kleuren om scans
te maken die mooier zijn dan het origineel.
● Bespaar uw IT-team tijd en werk: eenvoudig te
implementeren en te installeren, waarschuwt bij
problemen.

1 Een internetverbinding via een pc naar de scanner, HP Smart Document scansoftware (SDSS) en installatie van drivers zijn vereist.
2 Op HP Scanjets die vóór mei 2013 geïntroduceerd zijn heet HP EveryPage nog HP Precision Feed.
3 HP Auto-off technologie is afhankelijk van het apparaat en de instellingen.

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 scanner met documentinvoer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Scantechnologie

Contact Image Sensor (CIS)

Type scanner

Losse vellen; Scannen in kleur: Ja

Scansnelheid

Tot 25 ppm/50 ipm (zwart-wit, grijs, kleur, 300 dpi)

Scanresolutie

Hardware: 600 x 600 dpi
Optisch: Tot 600 dpi

Bestandsformaat voor scannen

PDF (alleen afbeelding, doorzoekbaar, MRC, PDF/A, met encryptie), TIFF (een
pagina, meer pagina's, compressed: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS,
TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Invoermodi voor scannen

Bedieningspaneel met knop voor enkelzijdig of dubbelzijdig scannen,
scansoftware

Lichtbron (scannen)

LED (light-emitting diode)

Outputresolutie dpi-instellingen

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Grijstinten/bitdiepte

256; Bitdiepte: 48-bits (intern), 24-bits (extern)

Printvolume (dagelijks)

Aanbevolen dagelijks volume: 2000 pagina's

Detectie meervoudige invoer

Ja, ultrasoon

Capaciteit automatische
documentinvoer

Standaard, 50 vel

Dubbelzijdig scannen met
documentinvoer

Ja

Mediaformaat (documentinvoer)

A4; A5; A6; A8; afwijkende formaten; ondersteuning voor lang papier tot 3098
mm

Mediagewicht (documentinvoer)

41 tot 209 gr/m²

Standaard interfacemogelijkheden

1 Hi-Speed USB 2.0

Bedieningspaneel

2-regelig LCD voor 16 tekens; Knoppen (Annuleren, Enkelzijdig, Dubbelzijdig,
Tools, Aan/uit, OK, Op, Neer)

Geavanceerde scannerfuncties

Scannen naar cloud (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync en andere via plug-ins voor speciale bestemmingen);
Scannen naar SharePoint, inclusief SharePoint in Office 365, met kolom
metadata; automatische detectie van paginaformaat; automatische
kleurdetectie; automatische oriëntatie; automatisch rechtzetten; automatisch
verwijderen van blanco pagina's; automatische scheiding van documenten op
barcode, blanco pagina, aantal pagina's of HP scheidingsvel; metadata
ingevoegd in een PDF-bestand, in een apart XML-bestand en/of geüpload als
SharePoint metadata kolom; verzending van onderhoudsincidenten via e-mail.

Ondersteunde mediatypen

Papier (gewoon, inkjet), enveloppen, etiketten, kaarten (business cards,
verzekeringspasjes, kaarten met reliëf, plastic ID's, creditcards)

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te
verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel
van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Twain-versie

Versie 2.1
HP TWAIN, Smart Document scansoftware (SDSS), Scanner Tools Utility (STU),
Nuance PaperPort, Readiris Pro, Cardiris Pro, WIA, EMC ISIS

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com

Inbegrepen software
Compatibele besturingssystemen

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 of hoger)

Minimum systeemeisen

PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2-GHz processor; 2 GB RAM; 177

MB vrije schijfruimte (vóór installatie van de minimaal vereiste driver- en
toolsmodule); USB 2.0; 1024 x 768 SVGA-monitor; Windows XP, Service Pack 3:
1,6-GHz processor; 1 GB RAM; 177 MB vrije schijfruimte (vóór installatie van de
minimaal vereiste driver- en toolsmodule); USB 2.0; 1024 x 768 SVGA-monitor;

Omgevingscondities

Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Temperatuur bij opslag: -40 tot 65 °C
Aanbevolen temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 15 tot 80% rel (niet-condenserend)
Luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 90% rel (niet-condenserend)

Voeding

Stroomverbruik: 26,4 Watt (tijdens scannen), 5,26 Watt (standby), 1,43 Watt

ENERGY STAR

Ja

Informatie over regelgeving, veiligheid

IEC 60950-1:2005 +A1 en alle van toepassing zijnde aanvullingen; CSA/UL
60950-1, 2e editie (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; EAC veiligheid;
Europese Unie CE; Kenia PVOC; Koeweit TER; Nigeria SON; Saoedi-Arabië SASO;
Zuid-Afrika NRCS; Oekraïne veiligheidsgoedkeuring;

Elektromagnetische compatibiliteit

Klasse B emissie; CISPR 22:2008 (Internationaal); Europese Unie EMC-richtlijn
2004/108/EC, EN 55022:2010 (CE-merk); EAC EMC-certificaat; Oekraïne
EMC-goedkeuring; EN 61000-3-2:2006 (harmonics); EN 61000-3-3:2008
(flikkering); Immuniteit CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Afmetingen

310 x 182,4 x 183,8 mm; Met verpakking: 395 x 298 x 332 mm

Productgewicht

4820 gr; Met verpakking: 7,3 kg

Meegeleverd in de doos

L2738A: HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 scanner met documentinvoer;
Hi-Speed USB 2.0-kabel; voeding en netsnoer; Cd met scansoftware; Dvd
bonuspack-dvd ; Installatiehandleiding; Reinigingsdoekje voor documentinvoer

Garantie

Een jaar garantie, telefonische support en support via het web inbegrepen.
Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op
www.hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en
supportopties in uw regio.

Service- en supportopties

UH370E HP 3 jaar exchange hardwareservice op de volgende werkdag voor
Scanjet 5000 (muv Turkije, EEM, Rusland, Baltisch gebied en GOS)
UH372E HP 3 jaar exchange hardwareservice op de volgende werkdag voor
Scanjet 5000 (Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Noorwegen,
Zweden, België, Nederland, Polen, Rusland en Griekenland)
UK001E HP 3 jaar standaard exchange hardwareservice voor Scanjet 5000
(alleen EEM, Rusland, Baltisch gebied en GOS)
UH369E HP 3 jaar hardwareretourservice voor Scanjet 5000 (alleen Turkije)

(slaapstand), 0,23 Watt (auto uit), 0,23 Watt (uit)
Voeding: Ingangsspanning: 100 tot 240 V (50/60 Hz), 1,56 amp uitvoer
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