Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500

Ideálne na rýchle skenovanie v pracovných skupinách, ktoré možno
integrovať do existujúceho systému na správu dokumentov alebo
využívať ako samostatné riešenie.

Využite možnosť rýchleho skenovania a
získajte obrázky mimoriadnej kvality

Počítajte so spoľahlivosťou značky HP a
šetrite cenný čas

● Získajte rýchle a spoľahlivé skenovanie – až 50
str/min alebo 100 obr/min čiernobielo, v odtieňoch
sivej a farebne s rozlíšením 200 dpi.

● Skenujte s dôverou – vďaka technológii HP EveryPage
budú projekty skenovania napredovať úplne hladko.1

● Skenujte až 100 strán naraz a zvoľte si z rôznych
typov, hrúbok a rozmerov papierov – s dĺžkou až do
86 cm (34 palcov).
● Skenujte knihy, hlavné knihy, poznámky, karty a
ďalšie papierové materiály na plochom skeneri.
● Particularizezi profilurile de scanare şi le accesezi
simplu utilizând afişajul LCD cu patru linii.

Jednoduchá integrácia a zlepšenie správy
dokumentov
● Zjednodušte si skenovanie softvérom HP Smart
Document Scan a získajte ideálne skeny s
automatickou úpravou.
● S plnohodnotnými ovládačmi integrujte tento skener
bez problémov do existujúcich pracovných postupov.
● Optimalizujte naskenované dokumenty pomocou
funkcií OCR a ukladajte ich v rôznych formátoch.
● Využívajte možnosť výberu z niekoľkých cieľových
umiestnení pre skenované dokumenty. Využívajte
možnosť vloženia metadát na uľahčenie
vyhľadávania, archiváciu a zdieľanie.

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

● Počítajte so spoľahlivou celodennou prevádzkou s
robustným skenerom vytvoreným na spracovanie až
3 000 skenovaných strán denne.
● Jednoducho monitorujte systémové špecifikácie a stav
skenera pomocou HP Web Jetadmin.
● Získajte výhody jednoročnej záruky a doplnkov, ktoré sú
zastrešené oceneným krytím od spoločnosti HP.

Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

Charge Coupled Device (CCD)

Typ skenera

Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Farebné skenovanie: Áno

Rýchlosť skenovania

Až 50 str/min / 100 obr/min (čiernobielo, v odtieňoch sivej a farebne, 200 dpi)

rozlíšenie pri skenovaní

Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi

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

Režimy vstupu pri skenovaní

Skenovanie z predného panela do softvéru HP Smart Document Scan; nástroj
HP Document Copy; softvérové skenovanie pomocou aplikácie HP Smart
Document Scan; používateľská aplikácia prostredníctvom ovládačov TWAIN,
ISIS, WIA a Kofax VRS

Zdroj svetla (snímanie)

Dióda emitujúca svetlo (LED)

Rozsah zmien mierky alebo zväčšenia
obrázka

1 až 999% v prírastkoch po 1 %

Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi

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

Odtiene šedej/bitová hĺbka

256; Bitová hĺbka: 24-bitová

Pracovný cyklus (denný)

Odporúčaný denný cyklus tlače: 3000 strán

Detekcia vstupu viacerých stránok

áno, ultrazvukom

Kapacita automatického podávača
dokumentov

Štandard, 100 listov

Obojsmerné snímanie ADF

Áno

Veľkosť médií (ADF)

A4; A5; vlastné; veľký papier až do 864 mm

Hmotnosť médií (ADF)

49 až 120 g/m²

Štandardné pripojenie

1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Voliteľné pripojenie

Server zariadenia USB s pripojením Silex Fast Ethernet SX-DS-3000U1; Server
zariadenia USB s pripojením Silex Gigabit Ethernet SX-3000GB; Server
zariadenia USB s pripojením Silex Gigabit Ethernet a bezdrôtovým pripojením
SX-DS-3000WAN 802.11n; Server zariadenia USB s vysokorýchlostným
pripojením Silex Gigabit Ethernet SX-DS-4000U2

Použiteľnosť v sieti

Žiadne

Ovládací panel

9 tlačidiel na prednom paneli: tlačidlá Nástroje, Zrušiť, Navigačné tlačidlá
(Nahor, Nadol, OK/Zvoliť, Späť), jednostranné skenovanie, obojstranné
skenovanie, režim spánku (s podsvietením LED); 4-riadkový podsvietený LCD
displej

Rozšírené funkcie skenera

Vylepšenia obrazu, napr. odstránenie prázdnych strán, orezanie, vyrovnanie
zošikmenia, orientácia; rozpoznanie čiarových kódov; oddelenie skupiny;
spojenie dokumentov; Technológia HP EveryPage

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 (kancelársky, atramentový, fotografický)

Verzia štandardu TWAIN

Verzia 2.1

Zahrnutý softvér

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

Kompatibilné operačné systémy

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

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows 10, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista: procesor s

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: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti

napájanie

Príkon: 50 W maximálne, 15,5 W (pohotovostný režim), 3,0 W (režim spánku), <

Emisie akustického výkonu

6,1 B(A)

ENERGY STAR

Áno

informácie a zabezpečenie zhody s
regulatívnymi ustanoveniami

IEC 60950-1: 2005 2. vydanie; národné odvodeniny, súvisiace dobrovoľné a
povinné certifikáty: Rusko (GOST), Európska Únia (CE a Nemko GS)

Elektromagnetická kompatibilita

Trieda B; EU (smernica 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)

Rozmery produktov

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

hmotnosť produktu

10,61 kg; balené: 13,45 kg

Čo je v krabici

L2725B: Plochý skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500 s automatickým
podávačom dokumentov (ADF); vysokorýchlostný kábel USB; napájací adaptér
s napájacím káblom; disky CD-ROM so softvérom (softvér HP Smart Document
Scan, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro OCR, Kofax VirtualReScan Pro,
ovládač HP TWAIN, ovládač EMC ISIS); Sprievodca inštalácie a podpory.

Záruka

1-ročná obmedzená záruka na hardvér vrátane telefonickej a webovej
podpory. Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od
zákonných požiadaviek.

príslušenstvo

C9943B Balenie handričiek na čistenie ADF HP
L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF

Možnosti servisu a podpory

U4937E HP Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3-ročný servis s výmenou dielov v
nasledujúci pracovný deň
UV257PE HP Scanjet 7500/7500 Flow, 1-ročný pozáručný servis s výmenou
dielov v nasledujúci pracovný deň (U4937E, UV257PE: okrem Turecka, EEM,
Ruska, pobaltských štátov a Spoločenstva nezávislých štátov)
U4938E HP Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3-ročná hardvérová podpora s
výmenou dielov v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie
UV256PE HP Scanjet 7500/7500 Flow, 1-ročná pozáručná hardvérová
podpora s výmenou dielov v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie
(U4938E, UV256PE: ES + PT + AT + CH + FI + NO + SE + BE + NL + PL + RU +
GR)
UK003E HP Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3-ročný servis s výmenou súčastí
UV258PE HP Scanjet 7500/7500 Flow, 1-ročný pozáručný servis s výmenou
dielov (UK003E, UV258PE: len EEM, Rusko, pobaltské štáty a Spoločenstvo
nezávislých štátov)
UH257E HP Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3-ročný servis s možnosťou
vrátenia (len Turecko). Skontrolujte dostupnosť v svojej krajine.

0,5 W (manuálne vypnuté)
Požiadavky na napájanie: Vstupné striedavé napätie 100 až 240 V (+/-10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

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.

výkonom najmenej 1,3 GHz, 1 GB RAM; Windows XP: procesor s výkonom
najmenej 1,3 GHz, 512 MB RAM; Všetky systémy: 300 MB voľného miesta na
pevnom disku (minimálne) (80 MB iba na ovládače), port USB 2.0, jednotka
CD-ROM, monitor SVGA 1 024 x 768, 16-bitové farby;

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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