Scanner alimentador HP Scanjet Enterprise Flow
5000 s2
Ideal para empresas que necessitam de uma forma rápida e fiável
de digitalizar documentos em papel e de adicionar eficiência aos
processos do escritório, utilizando um scanner compacto com
funcionalidades intuitivas que oferece resultados nítidos e legíveis e
ajuda os utilizadores a colaborar com facilidade.

Transforme a papelada em dados digitais
úteis e acelere os fluxos de trabalho.
● Envie os ficheiros digitalizados para onde os
necessita, directamente para o armazenamento na
nuvem ou SharePoint®1.
● O tamanho do ficheiro é importante: assegure que os
ficheiros são guardados tendo em conta o tamanho e
comprima automaticamente ficheiros grandes.
● Organize a sua papelada e transforme cópias
impressas em ficheiros de fácil utilização.
● Cuide da apresentação ao produzir digitalizações
nítidas e legíveis com uma resolução de até 600 ppp.

Torne a vida mais fácil com a digitalização
simples. Mais rápido é impossível.

Experiencie confiança a cada página.
● Capture com precisão o conteúdo certo com modo de
digitalização automática, recorte e detecção de cores.
● Consiga uma digitalização rápida com velocidades até
25 páginas e 50 imagens por minuto. Confie neste
potente dispositivo com um design que manuseia até
2000 páginas por dia.
● Evite páginas em falta e alimentações incorrectas,
mesmo com uma variedade de tipos de papel. HP
EveryPage oferece um manuseamento de papel mais
fácil para todo o tipo de tarefas2.
● Utilize energia de forma sensata. Este scanner desliga
automaticamente quando não está a ser utilizado para
ajudar a reduzir os custos energéticos3.

● Poupe tempo e simplifique tarefas complexas de
digitalização com o HP Smart Document Scan
Software.
● Preserve o espaço de trabalho com um scanner
compacto concebido para ajustar-se ao escritório.
● Crie eficiência de digitalização de um só toque ao
atribuir as suas definições favoritas a um único botão.
Redimensione páginas, elimine falhas e melhore as
cores para obter digitalizações precisas que são
melhores do que o original.
● Poupe esforços e tempo de TI: simplifique as
implementações, instalações e alertas de eventos.

1 Requer uma ligação de Internet ao scanner através de um PC e HP Smart Document Scan Software (SDSS) e instalação de controladores.
2 HP EveryPage é referido como HP Precision Feed nos dispositivos HP Scanjet introduzidos antes de Maio de 2013.
3 As capacidades da tecnologia HP Auto-Off estão sujeitas ao dispositivo e às configurações.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tecnologia de Digitalização

Sensor de imagem por contacto (contact image sensors - CIS)

Tipo de digitalização

Folha solta; Digitalização a cores: Sim

Velocidade de Digitalização

Até 25 ppm/50 ipm (preto e branco, cinzento, cor, 300 ppp)

Resolução de digitalização

Hardware: Até 600 x 600 ppp
Óptica: Até 600 ppp

Formato de Ficheiro de Digitalização

PDF (imagem apenas, pesquisável, MRC, PDF/A, encriptado), TIFF (página única,
múltiplas páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT,
XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35 °C
Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 65 °C
Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35 °C
Amplitude de Humidade Recomendada para Funcionamento: 15% a 80% HR (sem

condensação)

Intervalo Humidade de Não Funcionamento: 0 a 90% HR (sem condensação)
Alimentação

Consumo de Energia: 26,4 watts (a digitalizar), 5,26 watts (pronta), 1,43 watts

(inactiva), 0,23 watts (desligada automaticamente), 0,23 watts (desligada);
Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (50/60 Hz), saída de
1,56 A

Modos de Entrada para Digitalização

Painel de controlo com botão Simplex ou Duplex, software de digitalização

Fonte de luz (digitalização)

Díodo de Emissão de Luz (LED)

ENERGY STAR

Sim

Definições de ppp de resolução de
saída

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

Informações acerca da conformidade
regulamentar/segurança

Niveis de escala de
cinzas/Profundidade de bits

256; Profundidade de Bits: 48 bits (internos), 24 bits (externos)

Ciclo de trabalho (diário)

Ciclo de funcionamento diário recomendado: 2000 páginas

IEC 60950-1:2005 +A1 e todas as emendas aplicáveis; CSA/UL 60950-1, 2.ª
edição (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; EAC segurança; União
Europeia CE; Quénia PVOC; Kuwait TER; Nigéria SON; Arábia Saudita SASO;
África do Sul NRCS; Ucrânia aprovação de segurança;

Detecção de multi-alimentação

Sim, ultrasónico

Compatibilidade electromagnética

Capacidade do Alimentador
Automático de Documentos

De série, 50 folhas

Digitalização frente e verso ADF

Sim

Emissões Classe B; CISPR 22:2008 (Internacional); União Europeia Directiva
CEM 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marca CE); EAC Certificado CEM; Ucrânia
Aprovação CEM; EN 61000-3-2:2006 (harmónicas); EN 61000-3-3:2008
(intermitência); Imunidade CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Dimensões do produto

A4; A5; A6; A8; tamanhos personalizados; suporte de página longa até 3098
mm

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

Tamanho de suporte (ADF)

Peso do produto

4,82 kg; Embalado: 7,3 kg

Conteúdo da embalagem

L2738A: Scanner alimentador HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2; Cabo USB
2.0 de alta velocidade; fonte de alimentação e cabo de alimentação; CD com
software de digitalização; DVD de pacote de bónus de DVD; Guia de instalação;
Pano de limpeza para o ADF

Garantia

Garantia limitada de um ano, suporte telefónico e Web incluídos. A garantia
pode variar conforme as leis de cada país. Visite www.hp.com/support para
obter informações sobre o serviço premiado HP e as opções de suporte em
sua região.

Opções de Serviço e Suporte

UH370E - assistência de hardware HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte para
Scanjet 5000 (Todos excepto Turquia, EEM, Rússia, Báltico e CIS)
UH372E - assistência de hardware HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, no
local para Scanjet 5000 (Espanha, Portugal, Áustria, Suíça, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Países Baixos, Polónia, Rússia e Grécia)
UK001E - assistência de hardware HP, 3 anos, troca padrão para Scanjet 5000
(apenas EEM, Rússia, Báltico e CIS)
UH369E - assistência de hardware HP, 3 anos, devolução para Scanjet 5000
(apenas Turquia)

Peso de suportes (ADF)

41 a 209 g/m²

Conectividade de Série

1 Hi-Speed USB 2.0

Painel de Controlo

LCD de 2 linhas e 16 caracteres; Botões (Cancelar, Simplex, Duplex,
Ferramentas, Alimentação, OK, Cima, Baixo)

Características Avançadas do Scanner

Digitalizar para nuvem (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync e outros, através de plug-ins de destino personalizados);
Digitalizar para SharePoint, incluindo SharePoint no Office 365, com
metadados da coluna; detecção automática de tamanho de página; detecção
automática de cor; orientação automática; endireitar automático; remoção
automática de páginas em branco; separação automática de documentos por
código de barras, página em branco, número de páginas ou separador de
folhas HP; metadados incorporados num ficheiro PDF, incluídos num ficheiro
XML separado, e/ou carregados como metadados da coluna SharePoint;
eventos de manutenção do scanner enviados via e-mail.

Tipos de suportes suportados

Papel (simples, jato de tinta), envelopes, etiquetas, cartões (de visita, seguros,
com alto relevo, de identificação plastificados, crédito)

Versão TWAIN

Versão 2.1

Software Incluído

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

Sistemas Operativos Compatíveis

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 ou superior)

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: Processador de 2 GHz; 2 GB de

RAM; 177 MB de espaço livre no disco rígido (antes da instalação de apenas o
mínimo requerido para o módulo de controlador e ferramentas) USB 2.0;
monitor SVGA 1024 x 768; Windows XP, Service Pack 3: Processador de 1,6
GHz; 1 GB de RAM; 177 MB de espaço livre no disco rígido (antes da instalação
de apenas o mínimo requerido para o módulo de controlador e ferramentas)
USB 2.0; Monitor SVGA 1024 x 768;

Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o seu
ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com assistência
especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades através dos serviços HP
Care Pack.
Para mais informações, visite o nosso site da Internet em http://www.hp.com
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