Skener s podávačom listov HP Scanjet Enterprise
Flow 7000 s2
Ideálne na zlepšenie pracovných postupov a správy dokumentov s
rýchlym skenovaním dokumentov, ako sú napr. žiadosti o úver,
lekárske záznamy a faktúry.

Zvýšte produktivitu vďaka spoľahlivému
zachytávaniu dokumentov

Konštrukcia na úsporu miesta a energie

● Vďaka technológii HP EveryPage môžete každú
stránku skenovať rýchlo, jednoducho a s istotou.1

● Ponechajte si pre seba viac pracovného priestoru.
Menšie rozmery umožňujú umiestniť skener tam, kde
vám to vyhovuje.

● Rýchle skenovanie rýchlosťou až 45 str./min. a 90
obr./min. čiernobielo, v odtieňoch sivej a farebne.2

● Vďaka hodnoteniu ENERGY STAR® zvýšite svoju
energetickú účinnosť a rovnako aj produktivitu.

● Zvýšte produktivitu s robustným a spoľahlivým
3000-stranovým pracovným cyklom.

● Spoľahnite sa na spoločnosť HP, ktorá vám pomôže
zachovať zdroje vďaka baleniu z recyklovateľných
materiálov.3

● Pomocou aplikácie HP AccuPage získate
bezproblémové a konzistentné, vysokokvalitné
obrázky.

Vychutnajte si jednoducho integrovateľné
riešenia pracovného postupu
● Vytvorte profily pre časté a rovnaké úlohy a skenujte
priamo na rôzne miesta a do rôznych aplikácií.
● Jednoduché rozpoznávanie textu pomocou
zabudovanej funkcie OCR, pričom následne je možné
uložiť naskenované údaje do množstva formátov
súborov.
● Bezproblémová integrácia skenera do existujúcich
systémov s ovládačmi spĺňajúcimi priemyselné
štandardy.
● Pomocou dodaného softvéru Kofax Virtual ReScan®
Pro je možné automaticky vylepšiť vernosť
skenovaných obrázkov.

1 Technológia HP EveryPage sa pri produktoch vyrobených pred jarou 2013 označovala ako HP Precision Feed.

2 Rýchlosti skenovania do 45 str./min./90 obr./min. namerané pri rozlíšení 200 a 300 dpi (čiernobielo, v odtieňoch sivej a farebne). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť podľa rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.
3 Medzi nerecyklovateľné komponenty môžu patriť, ale nie sú obmedzené na, malé kúsky lepiacej pásky a niektoré druhy plastov.

Skener s podávačom listov HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

Charge Coupled Device (CCD)

Typ skenera

Priechodzie; Farebné skenovanie: Áno

Rýchlosť skenovania

Až 45 strán alebo 90 obrázkov za minútu (čiernobielo, v odtieňoch sivej,
farebne, v rozlíšení 200 dpi aj 300 dpi). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu
líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a
použitého softvéru.

rozlíšenie pri skenovaní

Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
Zvýšené: Žiadne

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

Prevádzkové prostredie

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 60ºC
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)

napájanie

Príkon: 42 W (aktívny), 8,5 W (pohotovostný režim), 1,822 W (režim spánku),

Emisie akustického výkonu

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Áno

informácie a zabezpečenie zhody s
regulatívnymi ustanoveniami

IEC 60950-1:2005 (druhé vydanie) +A1 všetky požadované skupinové a
národné rozdiely + všetky platné dodatky; CSA/UL 60950-1 2. vydanie (2007)
+ všetky platné dodatky; EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 + všetky
platné dodatky; CSA alebo cUL, CCC, CE, PVOC, TER, SON, GOST, SASO, BSMI,
Ukrajina, UL alebo CSA NRTL a iné

Elektromagnetická kompatibilita

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite číslo 2004/108/ES (Európa);
CISPR 22 vyd. 5:2005 +A1:2005 +A2:2006, trieda B; EN 61000-3-2: 2006,
trieda A; EN 61000-3-3: 2006; CISPR 24 vyd. 1:1997 +A1:2001 +A2:2002;
označenie C, CCC, CE, KCC, GOST, BSMI, Ukrajina, FCC a iné

0,203 W (automaticky vypnuté).
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: striedavé napätie 100 až 240 V (+/-10
%), 50/60 Hz (+/- 3 %), 1,3 A

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-bitový

Pracovný cyklus (denný)

Odporúčaný denný cyklus tlače: 3000 strán

Detekcia vstupu viacerých stránok

Áno

Kapacita automatického podávača
dokumentov

Štandard, 50 listov

Rozmery produktov

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

Obojsmerné snímanie ADF

Áno

hmotnosť produktu

5,35 kg; balené: 7,42 kg

Veľkosť médií (ADF)

A4; A5; A6; A8; používateľské veľkosti; podpora dlhých strán až do 3098 mm
(122 palcov)

Čo je v krabici

Hmotnosť médií (ADF)

41 až 209 g/m²

L2730B: Skener s podávačom listov HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s2;
Sprievodca inštaláciou; Zdroj napájania a napájací kábel; Softvér na skenovanie
od spoločnosti HP a od tretích strán; Handrička na čistenie podávača
dokumentov ADF

Štandardné pripojenie

1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Záruka

Použiteľnosť v sieti

Žiadne

Ovládací panel

2-riadkový, 16-znakový displej LCD; tlačidlá (Jednostranne, Obojstranne)

Rozšírené funkcie skenera

Skenovanie do aplikácie Google docs a SharePoint; Technológie HP Precision
Feed; Ultrazvuková detekcia viacerých hárkov; Odstránenie prázdnych stránok;
Vynechanie farby; Podpora dlhých strán; Profily skenovania Quick Set;
48-bitová interná/24-bitová externá bitová hĺbka

Obmedzená záruka jeden rok na hardvér; podpora 24 x 7. Záruka sa môže v
jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonných požiadaviek. Ďalšie
informácie o prvotriednych službách spoločnosti HP a možnostiach podpory
vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support.

príslušenstvo

C9943B Balenie handričiek na čistenie ADF HP
L2731A Náhradná súprava valca ADF pre HP Scanjet 7000 s2

Možnosti servisu a podpory

Štandardné funkcie digitálneho
odosielania

Miestny alebo sieťový priečinok; e-mail; SharePoint 2007 & 2010; úložiská
Cloud; Google Drive; Box; FTP; tlačiareň: fax: užívateľom určená aplikácia s
príkazovým riadkom; priečinok na vzdialenom serveri

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

Kompatibilné operačné systémy

Windows 10, Windows 8 (32-bitový, 64-bitový), Windows 7 (32-bitový,
64-bitový), Windows Vista (32-bitový, 64-bitový), Windows XP (32-bitový,
64-bitový) s rozšírením Service Pack 3

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows 10 (32-bitový, 64-bitový), Windows 8 (32-bitový,

U1Q59E – 3-ročný hardvérový servis HP Scanjet 7000s2/7000s2 Flow,
výmena nasledujúci pracovný deň
U5X49E – HP 4-ročný hardvérový servis Scanjet 7000s2/7000s2 Flow,
výmena nasledujúci pracovný deň
U5X50E – 5-ročný hardvérový servis HP Scanjet 7000s2/7000s2 Flow,
výmena nasledujúci pracovný deň
U5X46PE – 1-ročný pozáručný hardvérový servis Scanjet 7000s2/7000s2
Flow, výmena nasledujúci pracovný deň (U1Q59E, U5X49E, U5X50E, U5X46PE:
okrem Turecka, EEM, Ruska, Baltických krajín a Spoločenstva nezávislých
štátov)
U1Q60E – 3-ročná hardvérová podpora HP Scanjet 7000s2/7000s2 Flow,
výmena nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie
U5X51E – 4-ročná hardvérová podpora HP Scanjet 7000s2/7000s2 Flow,
výmena nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie
U1Q62E – 5-ročná hardvérová podpora HP Scanjet 7000s2/7000s2 Flow,
výmena nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie
U5X47PE – 1-ročná hardvérová podpora HP Scanjet 7000s2/7000s2 Flow,
výmena nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie (U1Q60E, U5X51E,
U1Q62E, U5X47PE: ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E – 3-ročný hardvérový servis HP Scanjet 7000s2/7000s2 Flow formou
výmeny
U5X48PE - HP 1-ročný pozáručný hardvérový servis HP Scanjet
7000s2/7000s2 Flow formou výmeny (U1Q61E, U5X48PE: len
EEM+Rusko+Baltické krajiny+Spoločenstvo nezávislých štátov)
U5X52E – 3-ročný servis HP Scanjet 7000s2/7000s2 Flow formou vrátenia
obchodníkovi (len Turecko)

64-bitový), Windows 7 (32-bitový, 64-bitový), Windows Vista (32-bitový,
64-bitový), Windows XP (32-bitový, 64-bitový): procesor 2 GHz (odporúča sa
Intel® Core™ 2,2 GHz, duálny procesor alebo ekvivalent); 2 GB RAM; 150 MB pre
ovládače TWAIN a ISIS; port USB 2.0; monitor SVGA 1 024 x 768; Windows XP,
Service Pack 3: procesor 1,6 GHz; 1 GB RAM; 150 MB pre ovládače TWAIN a ISIS;
port USB 2.0; monitor SVGA 1 024 x 768;

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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