Skaner szczelinowy HP Scanjet Enterprise Flow
5000 s2
Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które poszukują szybkiego,
niezawodnego sposobu cyfryzacji dokumentów papierowych i
zwiększenia wydajności pracy w biurze, za pomocą kompaktowego
skanera z intuicyjnymi funkcjami, który zapewnia wyraźne i czytelne
skany i ułatwia współpracę użytkowników.

Przekształcanie dokumentów w
użyteczne dane cyfrowe i przyspieszenie
pracy.
● Wysyłanie zeskanowanych plików bezpośrednio do
chmury lub SharePoint® 1.
● Rozmiar pliku ma znaczenie: zapisywane pliki mają
niewielkie rozmiary, a większe pliki są automatycznie
kompresowane.
● Uproszczenie przetwarzania dokumentów dzięki
przekształceniu ich w łatwe w użyciu pliki.
● Wyraźne i czytelne skany z rozdzielczością do 600
dpi.

Bezproblemowe i szybkie skanowanie.

Niezawodne skanowanie strona po stronie.
● Funkcje skanowania automatycznego, przycinania i
wykrywania kolorów zapewniają doskonałe rezultaty
skanowania.
● Szybkie skanowanie z prędkością do 25 stron i 50
obrazów na minutę. To wydajne urządzenie może
skanować do 2000 stron dziennie.
● Eliminacja brakujących i nieprawidłowo podawanych
stron, nawet w przypadku mieszanych rodzajów
papieru. HP EveryPage zapewnia płynniejszą obsługę
arkuszy dla wszystkich rodzajów zadań 2.
● Inteligentne korzystanie z energii — ten skaner wyłącza
się automatycznie, gdy nie jest potrzebny, co pomaga
zmniejszyć koszty energii 3.

● Oszczędność czasu i uproszczenie złożonych zadań
skanowania dzięki oprogramowaniu HP Smart
Document Scan.
● Oszczędność cennego miejsca dzięki kompaktowemu
skanerowi, który można ustawić w każdym miejscu
biura.
● Szybkie skanowanie jednym dotykiem dzięki
przypisywaniu ulubionych ustawień do jednego
przycisku. Zmiana rozmiaru stron, eliminacja skaz i
korekcja kolorów, aby zapewnić precyzyjne
skanowanie z wynikami lepszymi niż w oryginale.
● Oszczędność czasu i wysiłku informatyków:
uproszczone wdrażanie, instalacja i ostrzeżenia.

1 Wymaga połączenia skanera z Internetem za pośrednictwem komputera, oprogramowania HP Smart Document Scan (SDSS) i zainstalowania sterownika.
2 HP EveryPage nosi nazwę HP Precision Feed w skanerach HP Scanjet wyprodukowanych przed majem 2013 r.
3 Funkcje technologii HP Auto-Off zależą od urządzenia i ustawień;
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DANE TECHNICZNE
Technologia skanowania

Czujnik Contact Image Sensor (CIS)

Typ skanera

Podawanie arkuszy; Skanowanie w kolorze: Tak

Szybkość skanowania

Do 25 str./min / 50 obrazów/min (w czerni, w skali szarości i w kolorze,
300 dpi)

Rozdzielczość skanowania

Urządzenie: Do 600 x 600 dpi
Optyczny: Do 600 dpi

Format pliku skanowania

PDF (tylko z obrazem, z możliwością przeszukiwania, MRC, PDF/A, szyfrowany),
TIFF (jednostronnie, wiele stron, skompresowane: G3, G4, LZW, JPEG), DOC,
RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Tryby skanowania

Panel sterowania z przyciskami wydruku jednostronnego i dwustronnego,
oprogramowanie do skanowania

Źródło światła (skanowanie)

Dioda LED

Ustawienia rozdzielczości wyjściowej
(dpi)

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

Poziomy skali szarości/Kodowanie
koloru

256; Głębia bitowa: 48-bit (wewn.), 24-bit (zewn.)

Cykl pracy (dobowy)

Zalecany dzienny cykl pracy: 2000 stron

Wykrywanie sklejonych stron

Tak, ultrasoniczne

Pojemność automatycznego
podajnika dokumentów

Standardowo 50 arkuszy

Dwustronne skanowanie z
automatycznego podajnika
dokumentów

Tak

Format nośnika (automatyczny
podajnik papieru)

A4; A5; A6; A8; formaty niestandardowe; obsługa długich stron do 3098 mm

Gramatura nośnika (automatyczny
podajnik papieru)

41 do 209 g/m²

Standardowe podłączenia

1 port Hi-Speed USB 2.0

Panel sterowania

2-wierszowy, 16-znakowy panel LCD; Przyciski (Anuluj, Simpleks, Dupleks,
Narzędzia, Zasilanie, OK, Góra, Dół)

Zaawansowane funkcje skanowania

Skanowanie do chmury (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync i inne przez wtyczki niestandardowe); Skanowanie do
SharePoint, w tym SharePoint w Office 365, z metadanymi kolumn;
automatyczne wykrywanie formatu strony; automatyczne wykrywanie
kolorów; automatyczna orientacja; automatyczne wyrównywanie;
automatyczne usuwanie pustych stron; automatyczna separacja dokumentów
według kodów kreskowych, pustych stron, liczby stron i arkusza separacji HP;
metadane wbudowane w pliku PDF, zawarte w osobnym pliku XML i/lub
pobierane jako metadane kolumny SharePoint; informacje o konserwacji
skanera wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail.

Nośniki

Papier (zwykły, do drukarki atramentowej), koperty, etykiety, karty (wizytówki,
karty ubezpieczeń, karty wypukłe, plastikowe identyfikatory, karty kredytowe)

Wersja sterownika Twain

Wersja 2.1

Dołączone oprogramowanie

HP TWAIN, oprogramowanie Smart Document Scan (SDSS), narzędzie Scanner
Tools Utility (STU), Nuance PaperPort, Readiris Pro, Cardiris Pro, WIA, EMC ISIS

Zgodne systemy operacyjne

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 i nowsze)

Minimalne wymagania systemowe

PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: procesor 2 GHz; 2 GB RAM; 177 MB

wolnego miejsca na dysku twardym (przed instalacją tylko wymaganego
sterownika i modułu narzędzi); Port USB 2.0; monitor 1024 x 768 SVGA;
Windows XP, Service Pack 3: procesor 1,6 GHz; 1 GB RAM; 177 MB wolnego
miejsca na dysku twardym (przed instalacją tylko wymaganego sterownika i
modułu narzędzi); Port USB 2.0; monitor 1024 x 768 SVGA;

Środowisko pracy

Zakres tempretatur pracy: Od 10 do 35°C
Zakres temperatur w czasie pracy: Od -40 do 65°C
Zalecany zakres temperatur pracy: Od 10 do 35°C
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: Wilgotność względna od 15 do 80% (bez

kondensacji)

Zakres wilgotności po wyłączeniu: Wilgotność względna od 0 do 90% (bez

kondensacji)
Zasilanie

Pobór mocy: 26,4 W (skanowanie), 5,26 W (tryb gotowości), 1,43 W (tryb

ENERGY STAR

Tak

Zgodność z
przepisami/bezpieczeństwo

IEC 60950-1:2005 +A1 oraz wszystkie stosowne poprawki; CSA/UL 60950-1,
wyd. 2 (2007); PN-EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; bezpieczeństwo EAC;
Oznaczenie CE (Unia Europejska); PVOC (Kenia); TER (Kuwejt); SON (Nigeria);
SASO (Arabia Saudyjska); NRCS (RPA); Certyfikat bezpieczeństwa (Ukraina);

Certyfikaty

Klasa B emisji; CISPR 22:2008 (międzynarodowy); Dyrektywa Unii Europejskiej
dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, PN-EN 55022:2010
(oznaczenie CE); Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej EAC;
Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej (Ukraina); EN
61000-3-2:2006 (harmoniczne); EN 61000-3-3:2008 (migotanie); Odporność
wg CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Wymiary

310 x 182,4 x 183,8 mm; W opakowaniu: 395 x 298 x 332 mm

Waga produktu

4,82 kg; W opakowaniu: 7,3 kg

Zawartość opakowania

L2738A: Skaner szczelinowy HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2; kabel
Hi-Speed USB 2.0; zasilacz i kabel zasilania; płyta CD z oprogramowaniem do
skanowania; bonusowa płyta DVD; Instrukcja instalacji; ściereczka do
czyszczenia automatycznego podajnika dokumentów

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja, pomoc telefoniczna i internetowa. Gwarancja
może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa. Informacje
na temat wyróżnianych usług HP oraz opcje pomocy technicznej w danym
regionie można znaleźć na stronie www.hp.com/support.

Opcje usług i pomocy technicznej

UH370E -3-letni serwis HP urządzeń Scanjet 5000, wymiana w następnym
dniu roboczym (nie dotyczy Turcji, EEM, Rosji, krajów bałtyckich i CIS)
UH372E - 3-letni serwis HP urządzeń Scanjet 5000, wymiana na miejscu w
następnym dniu roboczym (Hiszpania, Portugalia, Austria, Szwajcaria,
Finlandia, Norwegia, Szwecja, Belgia, Holandia, Polska, Rosja i Grecja)
UK001E -3-letni serwis HP urządzeń Scanjet 5000, standardowa wymiana
(tylko EEM, Rosja, kraje bałtyckie i CIS)
UH369E -3-letni serwis HP urządzeń Scanjet 5000, zwrot (tylko Turcja)

uśpienia), 0,23 W (tryb automatycznego wyłączenia), 0,23 W (urządzenie
wyłączone)
Zasilanie: Napięcie wejściowe: od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz, 1,56 A

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack
pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu
firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej
cenie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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