Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500

Ideální pro pracovní skupiny vyžadující rychlé skenování, které lze
integrovat do stávajícího systému správy dokumentů, nebo jako
samostatná pracovní jednotka.

Rychlé skenování a výtečná kvalita
obrázků

Spolehněte se na výdrž produktů HP a
ušetřete cenný čas

● Rychlé a spolehlivé skenování: až 50 str./min a 100
obr./min. při rozlišení 200 dpi – černobíle, v odstínech
šedé i barevně.

● Skenujte s důvěrou – technologie HP EveryPage zajistí
hladký průběh skenování dokumentů.1

● Skenujte až 100 stran najednou. Vybrat si můžete z
různých typů, tlouštěk a formátů papíru – až do délky
86 cm (34").
● Pomocí plochého skeneru můžete skenovat knihy,
účetní dokumenty, poznámky, vizitky atd.
● Upravitelné profily skenování se snadným přístupem
díky 4řádkovému LCD displeji.

Snadná integrace a vylepšená správa
dokumentů
● Pomocí softwaru HP Smart Document Scan a funkcím
pro automatické vylepšení kvality obrázků bude
skenování snadnější.
● Díky plným verzím ovladačů můžete skener snadno
integrovat do svého pracovního prostředí.
● Optimalizace skenů pomocí vestavěné technologie
OCR a následné ukládání skenů do různých formátů.
● Při skenování máte na výběr několik cílových
umístění. Přidejte metadata pro snadné hledání,
archivování a sdílení.

1Technologie HP EveryPage je na zařízeních představených dříve než na jaře 2013 označována jako HP Precision Feed.

● Se spolehlivostí robustního skeneru navrženého tak, aby
zvládl 3 000 stran denně, můžete vždy počítat.
● Díky nástroji HP Web Jetadmin můžete snadno sledovat
systémové prostředky a stav skeneru.
● Využijte výhody oceňované jednoleté záruky HP s
možností rozšíření.

Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technologie skenování

Charge Coupled Device (CCD)

Typ skeneru

Ploché provedení, ADF; Barevné skenování: ano

Rychlost skenování

Rychlost skenování až 50 str./min a 100 obr./min (černobíle, barevně, v
odstínech šedé, rozlišení 200 dpi)

rozlišení skenování

Hardware: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi

Formát skenovaných souborů

PDF (pouze obrazové, s možností hledání, MRC, PDF/A, šifrované), TIFF
(jednostránkové, vícestránkové, komprimované: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF,
WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Vstupní režimy skenování

Skenování z předního panelu do softwaru HP Smart Document Scan; nástroj
HP Document Copy; softwarové skenování pomocí aplikace HP Smart
Document Scan; uživatelská aplikace prostřednictvím ovladačů TWAIN, ISIS,
WIA a Kofax VRS

Světelný zdroj (skenování)

elektroluminiscenční dioda (LED)

Rozsah zvětšení/zmenšení obrazu

1 až 999 % v krocích po 1 %

Nastavení výstupního rozlišení

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

Odstíny šedé / bitová hloubka

256; Bitová hloubka: 24bitová

Pracovní kapacita (denně)

Doporučený cyklus denního zatížení: 3000 stran

Detekce podání více listů současně

Ano, ultrazvuková

Kapacita automatického podavače
dokumentů

Standardní, 100 listů

Oboustranné skenování
prostřednictvím automatického
podavače dokumentů

ano

Velikost médií (aut. podavač
dokumentů)

A4; A5; vlastní; papír až do délky 864 mm

Hmotnost médií (aut. podavač
dokumentů)

49 až 120 g/m²

Standardní připojitelnost

1 Hi-Speed USB 2.0

Volitelná připojitelnost

Server zařízení s rozhraním USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; Server
zařízení s rozhraním USB Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; Server zařízení s
rozhraním USB WiFi 802.11n a Gigabit Ethernet SX-DS-3000WAN; Server
zařízení s rozhraním USB vysokovýkonný Gigabit Ethernet Silex
SX-DS-4000U2;

Připravenost k provozu v síti

Žádné

Ovládací panel

Čelní panel s 9 tlačítky: Nástroje, Storno, navigační tlačítka (Nahoru, Dolů,
OK/výběr, Zpět), Jednostranné skenování, Oboustranné skenování, Režim
spánku (s LED podsvícením); 4řádkový podsvícený LCD displej

Pokročilé funkce skeneru

Rozšířené funkce pro práci s obrázky – odstranění prázdných stránek, ořezání,
kompenzace zešikmení, změna natočení atd.; detekce čár. kódu; dělení dávek;
spojování dokumentů; Technologie HP EveryPage

Standardní funkce digitálního
odesílání

Místní nebo síťová složka; e-mail; SharePoint 2007 & 2010; místa v cloudu;
Google Drive; Box; FTP; tiskárna; fax; uživatelem definovaná aplikace na
příkazovém řádku; webová složka

Podporované typy médií

Papír (obyč., pro ink. tiskárny, fotogr.)

Twain verze

Verze 2.1

Dodávaný software

Software HP Smart Document Scan, ovladač HP TWAIN, ovladač EMC ISIS,
Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR

Kompatibilní operační systémy

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows
Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64

Minimální požadavky na systém

Počítač: Windows 10, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista: procesor o

Provozní prostředí

Rozsah provozních teplot: 10 až 35 ºC
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 60 ºC
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 až 35 ºC
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 80% RH
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 15 až 80% RH

Napájení

Spotřeba energie: 50 W (maximální), 15,5 W (pohotovostní režim), 3,0 W (režim

Zvukové emise – napájení

6.1 B(A)

ENERGY STAR

ano

informace o kompatibilitě s
předpisy/bezpečnost

IEC 60950-1: 2005, 2. vydání; národní odvozeniny, přidružená dobrovolná a
povinná osvědčení: Rusko (GOST), Evropská unie (CE a Nemko GS)

Elektromagnetická kompatibilita

Třída B; EU (směrnice EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006,
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2:
2003), Rusko (GOST);

Rozměry produktu

515 x 426 x 211 mm; včetně obalu: 607 x 507 x 342 mm

hmotnost produktu

10,61 kg; včetně obalu: 13,45 kg

Co je obsaženo v krabici

L2725B: Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500 s automatickým
podavačem dokumentů; Vysokorychlostní kabel USB; napájecí adaptér a
napájecí kabel; Disky CD-ROM se softwarem (software HP Smart Document
Scan, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, Kofax VirtualReScan Pro,
ovladač HP Twain, ovladač EMC ISIS); Příručka instalace a podpory.

Záruka

Jednoletá omezená záruka na hardware včetně telefonní a webové podpory.
V závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit.

doplňky

C9943B Sada čistících hadříků HP ADF
L2718A Náhradní válec HP 100 ADF

Možnosti služeb a podpory

U4937E – 3letá podpora HP ve formě výměny s reakcí následující pracovní den
pro Scanjet 84xx/7500/7500 Flow
UV257PE – 1 rok pozáruční podpory HP ve formě výměny s reakcí následující
pracovní den pro Scanjet 7500/7500 Flow (U4937E, UV257PE: kromě Turecka,
EEM, Ruska, Pobaltských států a CIS)
U4938E – 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro
Scanjet 84xx/7500/7500 Flow
UV256PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující
pracovní den v místě instalace pro Scanjet 7500/7500 Flow (U4938E,
UV256PE: ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UK003E – 3letá podpora HP se standardní výměnou pro Scanjet
84xx/7500/7500 Flow
UV258PE – 1 rok pozáruční podpory HP se standardní výměnou pro Scanjet
7500/7500 Flow (UK003E, UV258PE: pouze EEM+Rusko+Pobaltské státy+CIS)
UH257E – 3letá podpora s opravou v HP pro Scanjet 84xx/7500/7500 Flow
(pouze Turecko). Ověřte si dostupnost služeb v jednotlivých zemích.

spánku), <0,5 W (ručně vypnuto)
Požadavky na napájení: Vstupní napětí 100–240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/-3 Hz)

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci
vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání
prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim
individuálním potřebám.

kmitočtu nejméně 1,3 GHz, 1 GB paměti RAM; Windows XP: procesor o
kmitočtu nejméně 1,3 GHz, 512 MB paměti RAM; Všechny systémy: nejméně
300 MB volného místa na pevném disku (80 MB jen pro ovladače), port USB
2.0, jednotka CD-ROM, monitor SVGA s rozlišením 1 024 x 768 a 16bitovými
barvami;

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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