HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2 arkmatet
skanner
Ideell for å forbedre arbeidsflyter og dokumentbehandling med rask
skanning av dokumenter som lånesøknader, medisinske journaler
og fakturaer.

Øk produktiviteten med pålitelig
dokumentskanning

En plass- og strømbesparende design

● Skann hver enkelt side raskt, enkelt og trygt med HP
EveryPage-teknologi1.

● Behold mer av arbeidsplassen til deg selv. En mindre
grunnflate lar deg plassere skanneren der det er mest
praktisk.

● Skann raskt opptil 45 spm og 90 bpm i svart-hvitt,
gråtoner og farger2.

● Bidrar til å øke energieffektiviteteten samt
produktiviteten, takket være ENERGY STAR®.

● Forbedre produktiviteten med en robust og pålitelig
driftssyklus på 3000 sider.

● Stol på at HP bidrar til ressurssparing, med resirkulerbar
emballasje3.

● Få problemfrie bilder av konsistent høy kvalitet med
HP AccuPage.

Gled deg over arbeidsflytløsninger som er
enkle å integrere
● Opprette profiler for hyppige og vanlige jobber, og
skann direkte til en rekke ulike mål og programmer.
● Du kan enkelt registrere data med innebygd
OCR-funksjonalitet, og så lagre skanningene i mange
forskjellige filformater.
● Skanneren kan integreres sømløst i eksisterende
systemer med industristandarddrivere.
● Forbedre nøyaktigheten på skannede bilder
automatisk med medfølgende Kofax Virtual ReScan®
Pro-programvare.

1 HP EveryPage ble referert til som HP Precision Feed på produkter som ble lansert før mai 2013.

2 Skannehastigheter på opptil 45 spm/90 bpm målt ved 200 og 300 dpi (svart-hvitt, gråtoner og farger). Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
3 Ikke-gjenvinnbare komponenter kan omfatte, men ikke er begrenset til, små biter av tape og enkelte typer plast.

HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2 arkmatet skanner
TEKNISKE DATA
Skanneteknologi

CCD (Charge Coupled Device)

Skannetype

Arkmatet; Fargeskanning: Ja

Skannehastighet

Opptil 45 spm/90 bpm (svart-hvitt, gråtoner, farger, både 200 dpi og 300 dpi).
Faktisk behandlingshastighet kan variere avhengig av skanneoppløsning,
nettverksforhold, datamaskinytelse og programvare.

skanneoppløsning

Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi
Optisk: Opptil 600 dpi
Forbedret: Ingen

Filformat for skanning

PDF (bare bilde, søkbar, MRC, PDF/A, kryptert), TIFF (enkeltside, fleresides,
komprimert: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML,
OPF, JPG, BMP, PNG

Inndatamodi for skanning

Kontrollpanel med enkeltsidig- eller tosidigknapp, skanneprogramvare

Lyskilde (skanning)

Lysdiode (LED)

Dpi-innstillinger for
utskriftsoppløsning

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

Gråtonenivåer/bitdybde

256; Bitdybde: 48-bits

Kapasitet (daglig)

Anbefalt daglig driftssyklus: 3000 sider

Oppdaging av flermating

Ja

Kapasitet for automatisk
dokumentmater

Standard, 50 ark

Tosidig ADM-skanning

Ja

Mediestørrelse (ADM)

A4; A5; A6; A8; egendefinerte størrelser; støtte for langt papir opp til 122"
(3098 mm)

Medievekt (ADM)

41 til 209 g/m²

Standard tilkoplingsmuligheter

1 Hi-Speed USB 2.0

Nettverksklar

Ingen

Kontrollpanel

2-linjers, 16-tegns LCD; Knapper (enkeltsidig, tosidig)

Avanserte skannerfunksjoner

Skann til Google Dokumenter og SharePoint; HP Precision Feed-teknologier;
Ultrasonisk deteksjon av dobbeltmating; Fjerning av blanke sider; Fargebortfall;
Støtte for lange sider; Hurtigsett-skanneprofiler; 48-bits intern / 24-bits
ekstern bitdybde

Standardfunksjoner for digital
sending

Lokal mappe eller nettverksmappe; e-post; SharePoint 2007 og 2010;
Skydestinasjoner; Google Drive; Box; FTP; skriver; faks; brukerdefinert
kommandolinjeprogram; mappe på nettet

Papirtyper som støttes

Papir (vanlig, Inkjet), konvolutter, etiketter, kort (visitt-, forsikrings-, pregete,
plast-ID-, kredittkort)

Twain-versjon

Versjon 2.1

Inkludert programvare

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

Kompatible operativsystemer

Windows 10 (32- og 64-biters), Windows 8 (32- og 64-biters), Windows 7 (32og 64-biters), Windows Vista (32- og 64-biters), Windows XP (32- og
64-biters) med Service Pack 3

Minimum systemkrav

PC: Windows 10 (32- og 64-biters), Windows 8 (32- og 64-biters), Windows 7

(32- og 64-biters), Windows Vista (32- og 64-biters), Windows XP (32- og
64-biters): 2 GHz prosessor (Intel® Core™ 2, 2 GHz, Duo-prosessor eller
tilsvarende anbefales); 2 GB RAM; 150 MB for TWAIN- og ISIS-drivere; USB 2.0;
1024 x 768 SVGA-skjerm; Windows XP, Service Pack 3: 1,6 GHz prosessor; 1 GB
RAM; 150 MB for TWAIN- og ISIS-drivere; USB 2.0; 1024 x 768 SVGA-skjerm;

Driftsmiljø

Temperaturverdier ved drift: 10 til 35 ºC
Lagringstemperatur: -40 til 60 ºC
Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 til 35 ºC
Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 15 til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Fuktighetsområde når uvirksom: 0 til 90% RH (ikke-kondenserende)

Strøm

Strømforbruk: 42 watt (aktiv), 8,5 watt (klar), 1,822 watt (hvilemodus), 0,203

Akustisk effektemisjon

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Ja

informasjon om samsvar med
forskrifter/sikkerhet

IEC 60950-1:2005 (annen utgave) +A1 alle nødvendige gruppe- og nasjonale
forskjeller + alle aktuelle endringer eller tilføyelser; CSA/UL 60950-1 2. utgave
(2007) + alle aktuelle endringer eller tilføyelser; EN 60950-1:2006 +A11:2009
+ A1:2010 + alle aktuelle endringer eller tilføyelser; CSA eller cUL, CCC, CE,
PVOC, TER, SON, GOST, SASO, BSMI, Ukraina, UL eller CSA NRTL og andre

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5:2005 +A1:2005
+A2:2006, Class B; EN 61000-3-2: 2006, Class A; EN 61000-3-3: 2006; CISPR
24 Ed 1:1997 +A1:2001 +A2:2002; C-tick, CCC, CE, KCC, GOST, BSMI, Ukraina,
FCC og andre

Produktmål

310 x 183,8 x 182,4 mm; med emballasje: 399 x 278 x 303 mm

produktvekt

5,35 kg; med emballasje: 7,42 kg

Innhold i esken

L2730B: HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2 arkmatet skanner;
Installeringsveiledning; Strømforsyning og strømledning; HP
Skanning-programvare og programvare fra tredjeparts; ADM-renseklut

Garanti

Ett års begrenset garanti på maskinvare; Støtte døgnet rundt hele uken.
Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokale lover. Gå til
http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og
kundestøtte i din region.

tilbehør

C9943B HP ADF pakke med rengjøringskluter
L2731A HP Scanjet 7000 s2 ADM-valseutskiftingssett

Service- og støttealternativer

U1Q59E - HP 3 år maskinvareservice med utskifting neste virkedag for Scanjet
7000s2/7000s2 Flow
U5X49E - HP 4 år maskinvareservice med utskifting neste virkedag for Scanjet
7000s2/7000s2 Flow
U5X50E - HP 5 år maskinvareservice med utskifting neste virkedag for Scanjet
7000s2/7000s2 Flow
U5X46PE - HP 1 år maskinvareservice etter garanti, utskifting neste virkedag
for Scanjet 7000s2/7000s2 Flow (U1Q59E, U5X49E, U5X50E, U5X46PE:
unntatt Tyrkia, EEM, Russland, Baltikum og CIS)
U1Q60E - HP 3 år maskinvarestøtte, utskifting på stedet neste virkedag for
Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X51E - HP 4 år maskinvarestøtte, utskifting på stedet neste virkedag for
Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U1Q62E - HP 5 år maskinvarestøtte, utskifting på stedet neste virkedag for
Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X47PE - HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, utskifting på stedet neste
virkedag for Scanjet 7000s2/7000s2 Flow (U1Q60E, U5X51E, U1Q62E,
U5X47PE: ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E - HP 3 år maskinvareservice med standard utskifting for Scanjet
7000s2/7000s2 Flow
U5X48PE - HP 1 år maskinvareservice etter garanti, standard utskifting for
Scanjet 7000s2/7000s2 Flow (U1Q61E, U5X48PE: bare
EEM+Russland+Baltikum+CIS)
U5X52E - HP 3 år service, retur til depot for Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
(bare Tyrkia)

watt (auto-av)
Strømtilførsel: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/3%), 1,3 A

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik
kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet vårt på http://www.hp.com for mer informasjon
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