Scaner cu suport plat HP Scanjet Enterprise Flow
7500
Produsul ideal pentru scanare rapidă în grupuri de lucru, care poate
fi integrat într-un sistem existent de gestionare a documentelor sau
poate funcţiona ca soluţie de sine stătătoare.

Beneficiezi de scanarea rapidă şi de
imaginile de calitate excelentă

Contezi pe fiabilitatea HP şi economisești
timp preţios.

● Beneficiezi de scanare rapidă şi fiabilă – până la 50
ppm/100 ipm cu 200 dpi în alb-negru, în nuanţe de
gri şi în culori.

● Scanezi cu încredere – tehnologia HP EveryPage
contribuie la executarea uniformă a proiectelor de
scanare.1

● Scanezi până la 100 de pagini o dată şi alegi dintr-o
varietate de tipuri, grosimi şi dimensiuni de hârtie –
cu lungime de până la 86 cm (34 inchi).

● Contezi pe funcţionarea zilnică garantată a unui scaner
robust, construit pentru a manevra până la 3.000 de
pagini scanate pe zi.

● Scanezi cărţi, registre, note, carduri şi altele utilizând
scanerul cu suport plat.

● Utilizând HP Web Jetadmin, monitorizezi simplu
specificaţiile şi stările sistemului scanerului.

● Particularizezi profilurile de scanare şi le accesezi
simplu utilizând afişajul LCD cu patru linii.

● Profiţi de avantajul unei garanţii de un an şi de
componentele de completare care poartă girul gamei de
produse şi servicii HP premiate.

Integrezi simplu dispozitivul şi
îmbunătăţești gestionarea documentelor
● Simplifici activităţile de scanare cu HP Smart
Document Scan Software şi îmbunătăţești automat
imaginile, pentru scanări ideale.
● Integrezi fără probleme acest scaner în fluxurile de
lucru existente, utilizând drivere cu caracteristici
complete.
● Optimizezi scanările prin capabilităţile tehnologiei
OCR încorporate, apoi le salvezi într-o varietate de
formate de fişiere.
● Selectezi din mai multe destinaţii de scanare. Adaugi
metadate pentru căutare rapidă, arhivare şi partajare.

1 Pentru produsele lansate înainte de primăvara lui 2013, HP EveryPage trebuie înţeles ca HP Precision Feed.

Scaner cu suport plat HP Scanjet Enterprise Flow 7500
SPECIFICAŢII TEHNICE
Tehnologie de scanare

Charge Coupled Device (CCD)

Tip scanare

Plan, ADF; Scanare color: Da

Viteză de scanare

Până la 50 ppm/100 ipm (200 ppi alb-negru, color, nuanţe de gri)

rezoluţie de scanare

Hardware: Până la 600 x 600 dpi
Optic: Maximum 600 dpi

Format fişier scanat

PDF (numai imagine, în care se pot face căutări, MRC, PDF/A), TIFF (o singură
pagină, mai multe pagini, comprimat: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS,
TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Moduri de intrare scanare

Scanaţi de la panoul frontal în software-ul HP Smart Document Scan; Copiere
document HP; scanare cu software-ul HP Smart Document Scan; aplicaţie
utilizator prin intermediul driverelor TWAIN, ISIS, WIA sau Kofax VRS

Mediu de funcţionare

Temperatură de funcţionare: de la 10 la 35ºC
Variaţie temperatură stocare: Între -40 şi 60ºC
Temperatură de funcţionare recomandată: de la 10 la 35ºC
Interval de umiditate de funcţionare recomandat: 15 - 80% RH
Interval de umiditate pt. nefuncţionare: 15 - 80% RH

putere

Consum energie: Maximum 50 W, 15,5 W (standby), 3,0 W (repaus), < 0,5 W

(oprire manuală)

Cerinţe de alimentare: Tensiune de intrare 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz

(+/-3 Hz)
Emisii de putere acustică

6,1 B (A)

ENERGY STAR

Da

informaţii despre reglementările
privind conformitatea/siguranţa

IEC 60950-1: 2005 ediţia a 2-a; derivate naţionale, certificări asociate voluntar
şi obligatorii: Rusia (GOST), Uniunea Europeană (CE şi Nemko GS)

Compatibilitate electromagnetică

Clasa B; UE (Directiva 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), Rusia (GOST)

Sursă de lumină (scanare)

Diodă electroluminiscentă (LED)

Rată scalare sau mărire imagine

1 la 999% în etape de 1%

Setări rezoluţie de ieşire (dpi)

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

Niveluri nuanţe de gri/adâncime bit

256; Adâncime biţi: 24 biţi

Volum de lucru (zilnic)

Ciclul zilnic de funcţionare recomandat: 3000 de pagini

Dimensiunile produsului

515 x 426 x 211 mm; împachetat: 607 x 507 x 342 mm

Detecţie alimentare multiplă

Da, ultrasonic

greutate produs

10,61 kg; împachetat: 13,45 kg

Capacitatea alimentatorului automat
de documente

Standard, 100 coli

Ce se găseşte în cutie

Scanare duplex cu alimentator
automat de documente

Da

Dimensiune suport (ADF)

A4; A5; particularizat; hârtie lungă de până la 864 mm

Greutate suport (ADF)

49 - 120 g/m²

L2725B: Scaner cu suport plat HP Scanjet Enterprise Flow 7500 cu
alimentator automat de documente (ADF); cablu USB de mare viteză; adaptor
de alimentare cu cablu de alimentare; CD-ROM-uri cu software (HP Smart
Document Scan Software, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro OCR, Kofax
VirtualReScan Pro, driver HP TWAIN, driver EMC ISIS); ghid de instalare şi de
asistenţă.

Conectivitate standard

1 USB 2.0 de mare viteză

Garanţie

Conectivitate opţională

Server dispozitiv USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; server dispozitiv USB
Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; server dispozitiv USB Wireless 802.11n şi
Gigabit Ethernet Silex SX-DS-3000WAN; server dispozitiv USB Gigabit Ethernet
de înaltă performanţă Silex SX-DS-4000U2

Garantia limitada de um ano para hardware, suporte telefónico e Web
incluídos. Garanţia poate varia de la o ţară/regiune la alta în funcţie de
legislaţia locală.

accesorii

C9943B Pachet de lavete de curăţare HP ADF
L2718A Kit de înlocuire a rolelor ADF HP 100

Opţiuni de service şi asistenţă

U4937E – service HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, Scanjet
84xx/7500/7500 Flow, 3 ani
UV257PE – service HP post-garanţie cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare,
Scanjet 7500/7500 Flow, 1 an (U4937E, UV257PE: exceptând Turcia, EEM,
Rusia, Ţările baltice şi CSI)
U4938E – asistenţă hardware HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la
sediu, Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3 ani
UV256PE – asistenţă hardware HP post-garanţie cu înlocuire în următoarea zi
lucrătoare la sediu, Scanjet 7500/7500 Flow, 1 an (U4938E, UV256PE:
ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UK003E – service HP cu înlocuire standard, Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3
ani
UV258PE – service HP post-garanţie cu înlocuire standard, Scanjet 7500/7500
Flow, 1 an (UK003E, UV258PE: numai EEM+Rusia+Ţările baltice+CSI)
UH257E – service HP cu returnare, Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3 ani
(numai Turcia). Verifică disponibilitatea la nivel de ţară/regiune.

Pregătit pentru folosire în reţea

Nimic

Panou de control

9 butoane pe panoul frontal: Instrumente, Revocare, butoane de navigare (Sus,
Jos, OK/Selectare, Înapoi), Scanare Simplex, Scanare Duplex, Repaus (cu
iluminare cu LED); LCD cu 4 linii iluminat din fundal

Funcţii avansate de scanare

Îmbunătăţiri pentru imagini, precum eliminare pagini albe, decupare, eliminare
oblicitate, orientare; detectare coduri de bare; separare pe loturi; combinare
documente; tehnologie HP EveryPage

Funcţionalităţi standard pentru
transmitere digitale

Folder local sau de reţea; e-mail; SharePoint 2007 şi 2010; destinaţii în cloud;
Google Drive; Box; FTP; imprimantă; fax; aplicaţie de linie de comandă definită
de utilizator; folder Web

Tipuri suport acceptate

Hârtie (simplă, inkjet, foto)

Versiune TWAIN

Versiunea 2.1

Software inclus

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

Sisteme de operare compatibile

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

Cerinţe minime de sistem

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7 şi Windows Vista: procesor de cel puţin

1,3 GHz, 1 GB RAM; pentru Windows XP: cel puţin un procesor de 1,3 GHz, 512
MB RAM; pentru toate sistemele: 300 MB (minimum) de spaţiu liber pe hard
disk (80 MB numai pentru drivere), port USB 2.0, unitate CD-ROM, monitor
SVGA 1024 x 768, culori pe 16 biţi;

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi
mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi
afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin
serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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