Skener s podávačom listov HP Scanjet Enterprise
Flow 5000 s2
Ideálny pre podnikanie, kde sa vyžaduje rýchly, spoľahlivý spôsob na
digitalizáciu papierových dokumentov a zefektívnenie kancelárskych
procesov pomocou kompaktného skenera s intuitívnymi funkciami,
ktoré prinášajú jasné, čitateľné výsledky a pomáhajú používateľom v
jednoduchej spolupráci.

Zmeňte prácu s papiermi na užitočné
digitálne údaje a zrýchlite toky úloh.

Využívajte vlastnosť dôvery pri každej
stránke.

● Odosielajte skenované súbory tam, kde ich
potrebujete – priamo do úložiska cloud alebo do
aplikácie SharePoint®1.

● Presné zachytenie správneho obsahu v režime
automatického skenovania, orezávanie a detekcia farby.

● Na veľkosti súboru záleží: zaistite, že sa súbory
ukladajú s ohľadom na veľkosť a automaticky
komprimujte veľké súbory.
● Získajte systém pri práci s papiermi, svoje kópie
zmeňte na súbory, s ktorými sa jednoducho pracuje.
● Skvele vyzerajúce dokumenty vďaka jasnému a
čitateľnému skenovaniu s rozlíšením až 600 dpi.

Uľahčite si život vďaka jednoduchému
skenovaniu – príprava, nastavenie,
ideme.

● Získajte rýchle skenovanie až do rýchlosti 25 stránok a
50 snímok za minútu. Počítajte s týmto pracovným
ťahúňom a získajte možnosť spracovať až 2 000 stránok
za deň.
● Pomôžte vyhnúť sa chýbajúcim stránkam a chybným
podaniam aj pri rôznych typoch papiera. Funkcia HP
EveryPage ponúka ľahšie zaobchádzanie s papierom pre
úlohy všetkého druhu2.
● Používajte energiu múdro – tento skener sa automaticky
vypne, keď ho nepoužívate a pomáha znižovať náklady
na energiu3.

● Ušetrite čas a zjednodušte zložité skenovanie so
skenovacím softvérom HP Smart Document.
● Šetrite pracovný priestor s kompaktným skenerom
navrhnutým tak, aby sa hodil do kancelárie.
● Vytvárajte efektívne skenovanie jediným stlačením,
priradením svojich obľúbených nastavení jedinému
tlačidlu. Zmeňte veľkosť stránky, eliminujte kazy a
zvýraznite farby pri presnom skenovaní, ktoré je
lepšie než originál.
● Ušetrite čas a úsilie tímu IT: zjednodušte nasadenie,
inštalovanie a upozornenia na udalosti.

1 Vyžaduje sa pripojenie skenera na internet cez PC, softvér HP Smart Document Scan Software (SDSS) a inštalácia ovládača.
2 Skenery vyrobené pred májom 2013 odkazujú na softvér HP EveryPage ako na HP Precision Feed.
3 Možnosti funkcie automatického vypnutia HP závisia od zariadenia a nastavení;
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

Kontaktný obrazový snímač (CIS)

Typ skenera

Priechodzie; Farebné skenovanie: Áno

Rýchlosť skenovania

Až 25 str/min alebo 50 obr/min (čb, odtiene sivej, farebne, 300 dpi)

Rozlíšenie skenovania

Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi

Formát naskenovaného súboru

PDF (iba obrázok, vyhľadateľný, MRC, PDF/A, šifrovaný), TIFF (jedna strana,
viacstranový, skomprimovaný: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT,
XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Režimy vstupu pri skenovaní

Ovládací panel s tlačidlom na jednostranné alebo obojstranné skenovanie,
softvér na skenovanie

Zdroj svetla (snímanie)

Dióda emitujúca svetlo (LED)

Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi

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

Odtiene šedej/bitová hĺbka

256; Bitová hĺbka: 48-bitová (interná), 24-bitová (externá)

Pracovný cyklus (denný)

Odporúčaný denný cyklus tlače: 2000 strán

Detekcia vstupu viacerých stránok

áno, ultrazvukom

Kapacita automatického podávača
dokumentov

Štandard, 50 listov

Obojsmerné snímanie ADF

Áno

Veľkosť médií (ADF)

A4; A5; A6; A8; používateľské veľkosti; podpora dlhých stránok, až do 3098 mm

Hmotnosť médií (ADF)

41 až 209 g/m²

Štandardné pripojenie

1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Ovládací panel

LCD displej s 2 riadkami, 16 znakmi; Tlačidlá (Zrušiť, Jednostranne,
Obojstranne, Nástroje, Zapnúť, OK, Hore, Dole)

Rozšírené funkcie skenera

Skenovať do úložiska cloud (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync a iných prostredníctvom vlastných cieľových doplnkov);
Skenovať do aplikácie SharePoint, vrátane aplikácie SharePoint v balíku Office
365, s metaúdajmi stĺpca; automatická detekcia veľkosti stránky; automatická
detekcia farieb; automatické rozlíšenie orientácie stránky; automatické
vyrovnanie; automatické odstránenie prázdnych stránok; automatické
oddeľovanie dokumentov podľa čiarového kódu, prázdnej strany, počtu strán
alebo oddeľovacej stránky; metaúdaje zaradené do súboru PDF, vrátane
oddeleného súboru XML file a/alebo odovzdané ako metaúdaje stĺpca aplikácie
SharePoint; udalosti údržby skenera odoslané cez e-mail.

Podporované typy médií

Papier (obyčajný, pre atramentové tlačiarne), obálky, štítky, karty (vizitky, karty
poistenca, embosované, plastové identifikačné, kreditné karty)

Verzia štandardu TWAIN

Verzia 2.1

Zahrnutý softvér

HP TWAIN, softvér na skenovanie Smart Document (SDSS), pomôcka Scanner
Tools (STU), funkcia Nuance PaperPort, softvér Readiris Pro, Cardiris Pro, WIA,
EMC ISIS

Kompatibilné operačné systémy

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 alebo novší)

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: procesor 2 GHz; 2 GB

RAM; voľné miesto na pevnom disku 177 MB (pred nainštalovaním sa vyžaduje
iba minimálny ovládač a modul nástrojov); port USB 2.0; monitor SVGA 1024 x
768; Windows XP, Service Pack 3: procesor 1,6 GHz; 1 GB RAM; voľné miesto na
pevnom disku 177 MB (pred nainštalovaním sa vyžaduje iba minimálny ovládač
a modul nástrojov); port USB 2.0; 1024 x 768 SVGA monitor;

Prevádzkové prostredie

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 65°C
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie)
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: Rel. vlhkosť 0 – 90% (bez kondenzácie)

Zdroj

Spotreba energie: 26,4 W (skenovanie), 5,26 W (pripravená), 1,43 W (spánok),

ENERGY STAR

Áno

Informácie o súlade s právnymi
predpismi/bezpečnosť

IEC 60950-1:2005 +A1 a všetky príslušné doplnky; CSA/UL 60950-1, 2.
vydanie (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Bezpečnosť EAC; CE
Európska Únia; PVOC Keňa; TER Kuvajt; SON Nigéria; SASO Saudská Arábia;
NRCS Južná Afrika; Bezpečnostné schválenie Ukrajina;

Elektromagnetická kompatibilita

Emisie v triede B; CISPR 22:2008 (medzinárodné); Smernica EÚ 2004/108/ES
o elektromagntickej kompatibilite, EN 55022:2010 (značka CE); Certifikát EAC
podľa smernice o elektromagnetickej kompatibiite; Schválenie podľa smernice
o elektromagnetickej kompatibilite, Ukrajina; EN 61000-3-2:2006 (zhoda); EN
61000-3-3:2008 (náznak); Imunita CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Rozmery produktov

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

Hmotnosť výrobku

4,82 kg; S balením: 7,3 kg

Čo je v krabici

L2738A: Skener s podávačom listov HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2;
Vysokorýchlostný kábel USB 2.0; napájací zdroj a napájací kábel; disk CD so
skenovacím softvérom DVD disk s bonusovým balíkom; Sprievodca inštaláciou;
handrička na čistenie podávača dokumentov ADF;

Záruka

Obmedzená záruka na hardvér 1 rok vrátane telefonickej a webovej podpory.
Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonných
požiadaviek. Ďalšie informácie o oceňovaných službách HP a možnostiach
podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite www.hp.com/support.

Možnosti servisu a podpory

UH370E HP počas troch rokov záruka hardvérovej služby na výmenu
nasledujúci pracovný deň Scanjet 5000 (všetky krajiny okrem Turecka, krajín
EEM, Ruska, pobaltských štátov a Spoločenstva nezávislých štátov)
UH372E HP počas troch rokov záruka hardvérovej služby na výmenu
nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie Scanjet 5000 (Španielsko,
Portugalsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Belgicko,
Holandsko, Poľsko, Rusko a Grécko)
UK001E HP počas rokov záruka štandardnej hardvérovej služby na výmenu
Scanjet 5000 (krajiny EEM, Rusko, pobaltské štáty a Spoločenstvo nezávislých
štátov)
UH369E HP počas troch rokov služba vrátenia hardvéru Scanjet 5000 (iba
Turecko)

0,23 W (automaticky vypnuté), 0,23 W (vypnuté);
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V striedavý prúd (50/60
Hz), výstup 1,56 A

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové
a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je
cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.
Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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