Scaner HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 cu
alimentator de coli
Ideal pentru organizaţiile care au nevoie de o modalitate rapidă şi
fiabilă de a digitiza documentele de hârtie şi a eficientiza procesele
de birou, utilizând un scaner compact cu caracteristici intuitive care
asigură rezultate clare şi lizibile şi îi ajută pe utilizatori să colaboreze
mai uşor.

Transformaţi documentele imprimate în
date digitale utile şi acceleraţi fluxurile
de lucru.
● Trimiteţi fişierele scanate unde aveţi nevoie de ele –
direct în sistemele de stocare din cloud sau de pe
SharePoint® 1.
● Dimensiunea fişierului contează: asiguraţi-vă că
fişierele sunt salvate la o dimensiune rezonabilă şi
comprimaţi automat fişierele mari.

Beneficiaţi de siguranţă şi încredere, pagină
după pagină.
● Capturaţi cu precizie conţinutul corect utilizând modul
de scanare automată şi funcţiile de decupare şi de
detectare a culorilor.
● Beneficiaţi de scanare rapidă, la viteze de până la 25 de
pagini/50 de imagini pe minut. Contaţi pe această
maşină de bază, proiectată pentru a procesa până la
2.000 de pagini pe zi.

● Vă puteţi mândri cu scanările clare, lizibile, la o
rezoluţie de până la 600 dpi.

● Uitaţi de verificarea paginilor lipsă şi de alimentările
defectuoase, chiar şi când lucraţi cu tipuri de hârtie
amestecate. Tehnologia HP EveryPage asigură o
manevrare mai rafinată a hârtiei pentru toate tipurile de
lucrări2.

Faceţi viaţa mai uşoară prin scanarea
simplă – pregătiţi, setaţi, porniţi.

● Utilizaţi energia cu înţelepciune – acest scaner se
opreşte automat când nu este utilizat, pentru a reduce
costurile cu energia3.

● Controlaţi mai bine documentele, transformând
conţinutul de pe hârtie în fişiere simplu de utilizat.

● Economisiţi timp şi simplificaţi operaţiile de scanare
complexe cu HP Smart Document Scan Software.
● Conservaţi spaţiul de lucru cu un scaner compact,
conceput să se potrivească oriunde în birou.
● Beneficiaţi de eficienţa scanării printr-o atingere,
atribuind setările preferate unui singur buton.
Redimensionaţi paginile, eliminaţi imperfecţiunile şi
îmbunătăţiţi culorile pentru a obţine scanări precise
care sunt mai bune decât originalele.
● Reduceţi intervenţiile personalului IT: simplificaţi
implementările, instalările şi alertele de evenimente.

1 Necesită o conexiune de Internet la scaner printr-un PC, HP Smart Document Scan Software (SDSS) şi instalarea driverului.
2 Pentru dispozitivele HP Scanjet introduse înainte de luna mai 2013, HP EveryPage trebuie înţeles ca HP Precision Feed.
3 Capabilităţile pentru tehnologia HP Auto-Off depind de dispozitiv şi de setări.
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SPECIFICAŢII TEHNICE
Tehnologie de scanare

Contact Image Sensor (CIS)

Tip scanare

Sheetfed; Scanare color: Da

Mediu de funcţionare

Temperatură de funcţionare: între 10 şi 35°C
Variaţie temperatură stocare: -40 – 65°C
Temperatură de funcţionare recomandată: între 10 şi 35°C
Interval de umiditate de funcţionare recomandat: 15 - 80% RH (fără condensare)
Interval de umiditate pt. nefuncţionare: 0 - 90% RH (fără condensare)

Viteză de scanare

Până la 25 ppm/50 ipm (alb-negru, gri, color, 300 dpi)

Rezoluţie de scanare

Hardware: Până la 600 x 600 dpi
Optic: Maximum 600 dpi

Format fişier scanat

PDF (numai imagine, în care se pot face căutări, MRC, PDF/A), TIFF (o singură
pagină, mai multe pagini, comprimat: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS,
TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Alimentare curent

Consum de energie: 26,4 W (scanare), 5,26 W (pregătit), 1,43 W (repaus), 0,23 W

Moduri de intrare scanare
Sursă de lumină (scanare)

Panou de control cu buton Simplex sau Duplex, software de scanare

ENERGY STAR

Diodă electroluminiscentă (LED)

Da

Informaţii despre reglementările
privind conformitatea/siguranţa

Setări rezoluţie de ieşire (dpi)

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

IEC 60950-1:2005 +A1 şi toate amendamentele aplicabile; CSA/UL 60950-1, a
2-a ediţie (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; siguranţă EAC; CE
Uniunea Europeană; PVOC Kenya; TER Kuweit; SON Nigeria; SASO Arabia
Saudită; NRCS Africa de Sud; aprobare pentru siguranţă Ucraina;

Niveluri nuanţe de gri/adâncime bit

256; Adâncime biţi: 48 biţi (intern), 24 biţi (extern)

Volum de lucru (zilnic)

Ciclu de lucru zilnic recomandat: 2000 de pagini

Detecţie alimentare multiplă

Da, ultrasonic

Compatibilitate electromagnetică

Emisii Clasa B; CISPR 22:2008 (Internaţional); Directiva EMC 2004/108/CE, EN
55022:2010 (marcaj CE) pentru Uniunea Europeană; certificat EAC EMC;
aprobare EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2006 (armonici); EN 61000-3-3:2008
(licărire); imunitate CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Capacitatea alimentatorului automat
de documente

Standard, 50 coli

Scanare duplex cu alimentator
automat de documente

Da

Dimensiune suport (ADF)

A4; A5; A6; A8; dimensiuni particularizate; suport pentru hârtie lungă de până
la 3098 mm

Dimensiunile produsului

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

Greutate produs

4,82 kg; Împachetat: 7,3 kg

Ce se găseşte în cutie

L2738A: Scaner HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 cu alimentator de coli;
cablu USB 2.0 de mare viteză; sursă şi cablu de alimentare; CD cu software de
scanare; DVD cu pachet bonus; ghid de instalare; lavetă curăţare ADF

Garanţie

Garanţie limitată de un an, inclusiv asistenţă telefonică şi prin Web. Garanţia
poate varia de la o ţară/regiune la alta în funcţie de legislaţia locală. Consultaţi
www.hp.com/support pentru a vă informa asupra opţiunilor de servicii şi
asistenţă HP premiate disponibile în ţara/regiunea dvs.

Opţiuni de service şi asistenţă

UH370E Service pentru hardware HP cu schimb în următoarea zi lucrătoare
pentru Scanjet 5000, 3 ani (toate exceptând Turcia, EEM, Rusia, Ţările baltice şi
CSI)
UH372E Service pentru hardware HP cu schimb în următoarea zi lucrătoare la
sediu pentru Scanjet 5000, 3 ani (Spania, Portugalia, Austria, Elveţia, Finlanda,
Norvegia, Suedia, Belgia, Olanda, Polonia, Rusia şi Grecia)
UK001E Service pentru hardware HP cu schimb standard pentru Scanjet 5000,
3 ani (numai EEM, Rusia, Ţările baltice şi CSI)
UH369E Service pentru hardware HP cu returnare pentru Scanjet 5000, 3 ani
(numai Turcia)

Greutate suport (ADF)

41 – 209 g/m²

Conectivitate standard

1 USB 2.0 de mare viteză

Panou de control

LCD cu 2 linii, 16 caractere; Butoane (Anulare, Simplex, Duplex, Instrumente,
Alimentare, OK, Sus, Jos)

Caracteristici avansate scaner

Scanare în cloud (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox, Evernote,
SugarSync şi altele, prin plug-inuri de destinaţii particularizate); Scanare în
SharePoint, inclusiv SharePoint în Office 365, cu metadate coloană; detectare
automată a dimensiunii paginii; detectare automată a culorilor; orientare
automată; îndreptare automată; eliminare automată a paginilor goale; separare
automată a documentelor în funcţie de coduri de bare, pagini goale, număr de
pagini sau coli separatoare HP; metadate încorporate în fişier PDF, incluse în
fişier XML separat şi/sau încărcate ca metadate coloană SharePoint;
evenimente de întreţinere a scanerului trimise prin e-mail.

Tipuri suport acceptate

Hârtie (simplă, inkjet), plicuri, etichete, carduri (cărţi de vizită, carduri de
asigurări, reliefate, de identitate din plastic, de credit)

Versiune TWAIN

Versiunea 2.1

Software inclus

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

Sisteme de operare compatibile

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

Cerinţe minime de sistem

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

177 MB de spaţiu liber pe unitatea de disc (înainte de a instala numai modulul
minimal necesar cu driver şi instrumente); USB 2.0; monitor SVGA 1024 x 768;
Windows XP, Service Pack 3: procesor de 1,6 GHz; RAM de 1 GB; 177 MB de
spaţiu liber pe unitatea de disc (înainte de a instala numai modulul minimal
necesar cu driver şi instrumente); USB 2.0; monitor SVGA 1024 x 768;

(oprire automată), 0,23 W (oprit)
Cerinţe de alimentare: Tensiune de intrare: 100 - 240 V c.a. (50/60 Hz), 1,56 A la
ieşire

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi
mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi
afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin
serviciile HP Care Pack.
Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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