Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet
Enterprise Flow 7000 s2
Ιδανικός για τη βελτίωση των ροών εργασιών και της διαχείρισης
εγγράφων, καθώς παρέχει γρήγορη σάρωση εγγράφων όπως
αιτήσεις δανείων, ιατρικά αρχεία και τιμολόγια.

Αυξήστε την παραγωγικότητα με
αξιόπιστη αποτύπωση εγγράφων

Εξοικονόμηση χώρου και ενέργειας

● Σαρώστε όλες τις σελίδες γρήγορα, εύκολα και
αξιόπιστα με την τεχνολογία HP EveryPage1.

● Περισσότερος χώρος εργασίας για εσάς. Το μικρότερο
μέγεθος σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε το σαρωτή
όπου σας εξυπηρετεί.

● Σαρώστε γρήγορα έως 45 σελίδες και 90 εικόνες
ανά λεπτό ασπρόμαυρα, έγχρωμα και σε κλίμακα
του γκρι2.

● Αυξήστε την ενεργειακή απόδοση και την
παραγωγικότητά σας, χάρη στην πιστοποίηση ENERGY
STAR®.

● Βελτιώστε την παραγωγικότητα με τον ισχυρό και
αξιόπιστο κύκλο λειτουργίας 3.000 σελίδων.

● Βασιστείτε στην HP για εξοικονόμηση πόρων χάρη
στην ανακυκλώσιμη συσκευασία3.

● Δημιουργήστε εικόνες υψηλής ποιότητας κάθε φορά,
χωρίς προβλήματα, με το HP AccuPage.

Απολαύστε λύσεις ροής εργασιών με
δυνατότητες εύκολης ενσωμάτωσης
● Δημιουργήστε προφίλ για συχνές, συνήθεις εργασίες
και σαρώστε απευθείας σε διάφορους προορισμούς
και εφαρμογές.
● Αποτυπώστε δεδομένα εύκολα με τις
ενσωματωμένες δυνατότητες OCR και αποθηκεύστε
τις σαρώσεις σε διάφορες μορφές αρχείων.
● Ενσωματώστε χωρίς προβλήματα το σαρωτή στα
ήδη υπάρχοντα συστήματα με πρότυπα
προγράμματα οδήγησης.
● Βελτιώστε αυτόματα την ακρίβεια των σαρωμένων
εικόνων με το παρεχόμενο λογισμικό Kofax Virtual
ReScan® Pro.

1 Το HP EveryPage αναφέρεται ως HP Precision Feed στις συσκευές που κυκλοφόρησαν πριν την άνοιξη του 2013.

2 Ταχύτητες σάρωσης έως 45 σελίδες/90 εικόνες ανά λεπτό στα 200 και 300 dpi (ασπρόμαυρη και έγχρωμη σάρωση και σάρωση σε κλίμακα του γκρι). Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου,

την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.
3 Τα μη ανακυκλώσιμα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, μικρά κομμάτια ταινίας και ορισμένα πλαστικά.
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Τεχνολογία σάρωσης

Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)

Τύπος σάρωσης

Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων· Έγχρωμη σάρωση: Ναι

Ταχύτητα σάρωσης

Έως 45 σελίδες/90 εικόνες ανά λεπτό (ασπρόμαυρη, κλίμακα του γκρι,
έγχρωμη, στα 200 και 300 dpi). Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες
δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.

ανάλυση σάρωσης

Εξοπλισμός: Έως 600 x 600 dpi
Οπτική: Έως 600 dpi
Ενισχυμένη: Κανένα

Τύπος αρχείου σάρωσης

PDF (μόνο εικόνα, δυνατότητα αναζήτησης, MRC, PDF/A, κρυπτογραφημένο),
TIFF (μίας σελίδας, πολλών σελίδων, συμπιεσμένο: G3, G4, LZW, JPEG), DOC,
RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Περιβάλλον λειτουργίας

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35ºC
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 60ºC
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35ºC
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 15-80% σχετική υγρασία (χωρίς

συμπύκνωση)

Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 0-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Τροφοδοσία Ισχύος

Κατανάλωση ισχύος: 42 W (λειτουργία), 8,5 W (ετοιμότητα), 1,822 W

Εκπομπές ισχύος ήχου

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Ναι

πληροφορίες συμμόρφωσης με
κανονισμούς/ασφάλεια

IEC 60950-1:2005 (δεύτερη έκδοση) +A1 όλες οι απαιτούμενες ομαδικές και
εθνικές διαφορές + όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις, CSA/UL 60950-1 2η
έκδοση (2007) + όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις, EN 60950-1:2006
+A11:2009 + A1:2010 + όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις, CSA ή cUL, CCC, CE,
PVOC, TER, SON, GOST, SASO, BSMI, Ουκρανία, UL ή CSA NRTL κ.ά.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EΚ (Ευρώπη), CISPR 22
εκδ. 5:2005 +A1:2005 +A2:2006, Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006, Κλάση A, EN
61000-3-3: 2006, CISPR 24 εκδ. 1:1997 +A1:2001 +A2:2002, C-tick, CCC, CE,
KCC, GOST, BSMI (Ουκρανία), FCC κ.ά.

(αναστολή), 0,203 W (αυτόματη απενεργοποίηση)
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/3%), 1,3 A

Τρόποι σάρωσης

Πίνακας ελέγχου με κουμπί σάρωσης μίας ή δύο όψεων, λογισμικό σάρωσης

Πηγή φωτός (σάρωση)

Φωτεινή ένδειξη LED

Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου

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

Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος bit

256· Βάθος Bit: 48 bit

Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως)

Συνιστώμενος ημερήσιος κύκλος λειτουργίας: 3.000 σελίδες

Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης

Ναι

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων

Βασική, 50 φύλλων

ADF σάρωσης διπλής όψης

Ναι

Διαστάσεις προϊόντος

310 x 183,8 x 182,4 mm· συσκευασμένο: 399 x 278 x 303 mm

Μέγεθος μέσων (ADF)

A4, A5, A6, A8, προσαρμοσμένα μεγέθη, υποστήριξη μεγάλου μήκους έως 122
ίν. (3098 mm)

βάρος προϊόντος

5,35 kg· συσκευασμένο: 7,42 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

L2730B: Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Enterprise Flow 7000
s2, οδηγός εγκατάστασης, τροφοδοτικό και καλώδιο τροφοδοσίας,
λογισμικό σάρωσης HP και λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, πανάκι
καθαρισμού ADF

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους, υποστήριξη 24x7. Η εγγύηση
μπορεί να διαφέρει ανά χώρα/περιοχή βάσει νομοθεσίας. Επισκεφτείτε τη
διεύθυνση http://www.hp.com/support για πληροφορίες σχετικά με τις
κορυφαίες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης της HP που διατίθενται στη
χώρα/περιοχή σας.

βοηθητικός εξοπλισμός

C9943B Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP
L2731A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF HP Scanjet 7000 s2

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης

U1Q59E - Υπηρεσία αντικατάστασης υλικού HP την επόμενη εργάσιμη ημέρα
για 3 έτη για Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X49E - Υπηρεσία αντικατάστασης υλικού HP την επόμενη εργάσιμη ημέρα
για 4 έτη για Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X50E - Υπηρεσία αντικατάστασης υλικού HP την επόμενη εργάσιμη ημέρα
για 5 έτη για Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X46PE - Υπηρεσία αντικατάστασης υλικού HP την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για 1 έτος μετά την εγγύηση για Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
(U1Q59E, U5X49E, U5X50E, U5X46PE: εκτός Τουρκίας, Ευρωπαϊκών
Αναδυόμενων Αγορών, Ρωσίας, χωρών Βαλτικής και CIS)
U1Q60E - Υποστήριξη υλικού HP με επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 3 έτη για Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X51E - Υποστήριξη υλικού HP με επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 4 έτη για Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U1Q62E - Υποστήριξη υλικού HP με επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 έτη για Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X47PE - Υποστήριξη υλικού HP με επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 1 έτος μετά την εγγύηση για Scanjet 7000s2/7000s2
Flow (U1Q60E, U5X51E, U1Q62E, U5X47PE:
ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E - Τυπική υπηρεσία αντικατάστασης υλικού HP για 3 έτη για Scanjet
7000s2/7000s2 Flow
U5X48PE - Τυπική υπηρεσία αντικατάστασης υλικού HP για 1 έτος μετά την
εγγύηση για Scanjet 7000s2/7000s2 Flow (U1Q61E, U5X48PE: Ευρωπαϊκές
Αναδυόμενες Αγορές+Ρωσία+χώρες Βαλτικής+CIS μόνο)
U5X52E - Υπηρεσία επιστροφής στο κέντρο επισκευής HP για 3 έτη γα
Scanjet 7000s2/7000s2 Flow (μόνο στην Τουρκία)

Βάρος μέσων (ADF)

41 έως 209 g/m²

Βασική συνδεσιμότητα

1 Hi-Speed USB 2.0

Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο

Κανένα

Πίνακας ελέγχου

Οθόνη LCD 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων, κουμπιά (μίας όψης, δύο όψεων)

Λειτουργίες σαρωτή για
προχωρημένους

Σάρωση σε Google Docs και SharePoint, τεχνολογίες HP Precision Feed,
υπερηχητική ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης, αφαίρεση κενών σελίδων,
αφαίρεση χρωμάτων, υποστήριξη σελίδων μεγάλου μήκους, προφίλ
γρήγορων ρυθμίσεων σάρωσης, εσωτερικό βάθος 48 bit/εξωτερικό βάθος 24
bit

Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακής
αποστολής

Τοπικός φάκελος ή φάκελος δικτύου, e-mail, SharePoint 2007 & 2010,
προορισμοί στο cloud, Google Drive, Box, FTP, εκτυπωτής, φαξ, εφαρμογή με
γραμμή εντολών που καθορίζεται από το χρήστη, φάκελος στο web

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet), φάκελοι, ετικέτες, κάρτες (επαγγελματικές, ασφάλισης,
ανάγλυφες, ταυτότητες, πιστωτικές)

Έκδοση Twain

Έκδοση 2.1

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

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

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 10, Windows 8 (32 bit, 64 bit), Windows 7 (32 bit, 64 bit), Windows
Vista (32 bit, 64 bit), Windows XP (32 bit, 64 bit) με Service Pack 3

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Υπολογιστής: Windows 10 (32 bit, 64 bit), Windows 8 (32 bit, 64 bit), Windows 7

(32 bit, 64 bit), Windows Vista (32 bit, 64 bit), Windows XP (32 bit, 64 bit):
επεξεργαστής 2 GHz (συνιστάται επεξεργαστής Intel® Core™ 2, 2 GHz, Duo ή
ισοδύναμος), 2 GB RAM, 150 MB για προγράμματα οδήγησης TWAIN και ISIS,
USB 2.0, οθόνη SVGA 1.024 x 768. Windows XP, Service Pack 3: επεξεργαστής
1,6 GHz, 1 GB RAM, 150 MB για προγράμματα οδήγησης TWAIN και ISIS, USB
2.0, οθόνη SVGA 1.024 x 768·

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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