HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document
Capture ‑työasema
Sopii erinomaisesti paperipohjaisten työnkulkujen nopeuttamiseen
ja parantamiseen; sisällön skannaus, tallennus ja jakelu sekä alan
johtava hallittavuus ja turvallisuus.

Suunnitelmallista ja huippunopeaa
tuottavuutta

Yritystasoinen digitaalisten
tietolähetysten suojaus

● Ota aika takaisin hallintaasi. Skannaa jopa 60 sivua tai
120 kuvaa minuutissa2 ja kaksipuolisia asiakirjoja.

● Voit skannata ja lähettää asiakirjoja turvallisin mielin
tietäen, että suojattu HP High-Performance -kiintolevy
pitää salaiset tiedot turvassa.

● Töitä on helppo hallita 20,3 cm:n (8 tuuman) HP Easy
Select -värikosketusnäytön ohjauspaneelista, johon
kuuluu ulos vedettävä näppäimistö.
● Hyödynnä tiedot käyttämällä eri
skannauskohdevaihtoehtoja, kuten kansioita,
FTP-palvelimia, sähköpostia, USB-asemia ja
SharePoint-palvelua.
● Hyödynnä laitteistoliitäntäpaikka ja laajenna
digitointimahdollisuuksiasi yhdistämällä skanneriin
saumattomasti muita ratkaisuja.4

Erinomaista sisällön hallintaa ja
vaivatonta yhteistyötä
● Saat suuren kapasiteetin suorituskykyä – laite
skannaa päivittäin jopa 5 000 sivua ja edellyttää
hyvin vähän käyttäjän toimia.
● Herätä tiedot eloon laitteeseen sisältyvillä
tekstintunnistusominaisuuksilla ja tallentamalla työt
erilaisiin tiedostomuotoihin.
● HP EveryPage takaa yhden pyyhkäisyn skannauksella
nopeat tulokset1. Tyhjät sivut poistetaan
automaattisesti.

● Huolehdi tietoturvasta asiakirjan koko elinkaaren ajan
käyttämällä lukuisia eri todennusvaihtoehtoja.
● Kehittyneisiin tietoturvaominaisuuksiin sisältyy muun
muassa IPSec-protokolla, ja niillä on helppo määrittää
skannaus- ja tallennusoikeudet.
● Arkaluontoistakin tietoa on helppo jakaa luomalla siitä
salattuja, salasanasuojattuja PDF-tiedostoja.

Saumatonta hallintaa alusta alkaen
● Hallinnoi laitetta ennakoivasti ja keskitetysti osana
muuta kuvankäsittely- ja tulostusympäristöä.
● Laaja valikoima helposti integroitavia ratkaisuja
mahdollistaa työryhmien toimintamahdollisuuksien
laajentamisen työympäristössä.
● Määritä työnkulut uudelleen ja kevennä jakelukuluja
lisävarusteena saatavalla HP Capture and Route
-ohjelmistolla3.
● Luo kehittyneitä mukautettuja työnkulkuja laitteiden
välillä käyttämällä lisävarusteena saatavaa HP Digital
Sending -ohjelmistoa.3

● Suurten töiden hallinta on helppoa 100 arkin
automaattisen arkinsyöttölaitteen avulla. Myös
keskenään erilaisista alkuperäiskappaleista
koostuvien tulostustöiden käsittely sujuu
luotettavasti.

1HP EveryPage oli ennen kevättä 2013 ilmestyneissä HP-tuotteissa nimeltään HP Precision Feed.

2 Skannausnopeus jopa 60 sivua tai 120 kuvaa minuutissa 200 ppi:n tarkkuudella (mustavalkoinen, harmaasävy, väri) ja 300 ppi:n tarkkuudella (mustavalkoinen, harmaasävy); nopeus jopa 45 sivua tai 90 kuvaa minuutissa 300 ppi:n tarkkuudella (väri); käytetty A4-kokoista

paperia.
3HP Capture and Route sekä HP Digital Sending -ohjelmistot myydään erikseen.
4Laitteiston integrointipaikan kautta käytettävät ratkaisut saattavat edellyttää lisätarvikkeiden hankkimista.
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TEKNISET TIEDOT
Skannaustekniikka

CCD-kennolla varustettu tasoskanneri;Contact Image Sensor (CIS),
automaattinen asiakirjojen syöttölaite

Käyttöympäristö

Jopa 60 sivua tai 120 kuvaa minuutissa (mustavalkoinen, harmaasävy,
värillinen 200 ppi:n tarkkuudella) mv, harmaasävy 300 ppi:n tarkkuudella);
Jopa 45 sivua tai 90 kuvaa minuutissa (väri, 300 ppi)

Käyttölämpötila: 10–35 ºC
Säilytyslämpötila: -40–65 °C
Suositeltava käyttölämpötila: 10–35 ºC
Suositeltava käyttökosteus: 15–80 %:n suht. kosteus (ei tiivist.)
Kosteus muulloin kuin käytön aikana: 15–80 %:n suht. kosteus (ei tiivist.)

Skannerityyppi

Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite; Väriskannaus: Kyllä

Lukunopeus

skannaustarkkuus

Virtalaitteet

Laitteisto: Jopa 600 x 600 dpi
Optinen: Jopa 600 dpi
Laajennettu: Jopa 600 dpi

Virrankulutus: 70 W (enintään), 37 W (käytettävissä), 24 W (lepotilassa)
Tehovaatimukset: Syöttöjännite: 100–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %),

Äänitehotaso

Skannauksen tiedostomuoto

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (vain kuvat, haettava, vahvasti pakattu ja AES-salattu),
PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML

4,0 B (A) (ei käytössä); 7,1 B (A) (käytössä, skannaus automaattisesta
arkinsyöttölaitteesta A4-paperille oletusasetuksin 66 sivua minuutissa)

ENERGY STAR

Kyllä

Skannauksen syöttötavat

Täyden SVGA-tarkkuuden hallintapaneelinäyttö, jossa on HP Easy Select
-käyttöliittymä

lainsäädännön
yhteensopivuustiedot/turvallisuus

IEC 60950-1: 2005 2ND EDITION; CSA/UL 60950-1, 2nd edition (2007); EN
60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; CB-testitodistus

Valonlähde (skannaus)

Loistediodi (LED)

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Tulostustarkkuus, dpi-asetukset

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

Harmaansävyasteikon
tasot/bittisyvyys

256; Bittisyvyys: 24-bit

Kapasiteetti (päivittäinen)

Suositeltu päivittäinen käyttömäärä: 5000 sivua

Monisyötön tunnistus

Kyllä, ultraääni

Direktiivi 2004/108/EY jäsenvaltioiden sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan lainsäädännön lähentämisestä CISPR 22, painos 5: 2005 +A1: 2005
+A2: 2006, luokka A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, luokka A; EN 61000-3-2:
2006, luokka A (harmoniset virrat); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2:
2005 (välkyntä); CISPR 24, painos 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024:
1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE; FCC, KCC; SMA; C-tick

Vakio, 100 arkkia

Mitat

Automaattisen asiakirjojen
syöttölaitteen kapasiteetti

520,7 x 533,4 x 308,1 mm; pakkauksessa: 630 x 601 x 428 mm

tuotteen paino

20,18 kg; pakkauksessa: 23,50 kg

Kaksipuolinen skannaus (ADF)

Kyllä

Pakkauksen sisältö

Tulostusmateriaalin koko (ADF)

A4; A5; A6; mukautetut koot

Tulostusmateriaalin paino (ADF)

49–120 g/m²

L2719A: HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture -työasema
(jossa sisäinen suojattu High Performance -kiintolevy);
Laitteistointegrointipaikka, asennusopas, dokumentaatio CD-levyllä,
yleisverkkolaite, virtajohto

Vakioliitettävyys

10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB -isäntäportti (takana); 1 Hi-Speed USB
-isäntäportti (etupuolella); 1 Hardware Integration Pocket (HIP)/Hi-Speed USB

tarvikkeet

L2718A HP 100 -mallin ADF-rullien vaihtosarja
T1936AA HP:n monitoimilaitteen digitaalilähetysohjelmisto versio 4.0

Liitettävyyden lisävaihtoehdot

HP Jetdirect 695nw -tulostinpalvelin J8024A; HP Jetdirect 640n
-tulostinpalvelin J8025A

Takuu

Verkkovalmis

Vakio (sisäinen ethernet), valinnainen (WiFi 802.11g)

Tuetut verkkoprotokollat

IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 ja uudemmat),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/palomuuri; IPv6:
DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP ja
WINS

Yhden vuoden korjaustakuu, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa,
sisältää verkko- ja puhelintuen. Takuu saattaa vaihdella maittain
lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue
lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.

Huolto- ja tukipalvelun vaihtoehdot

Ohjauspaneeli

Täyden SVGA-tarkkuuden näyttö, jossa on HP Easy Select -käyttöliittymä;
Näytön kirkkauden säätö; LED-merkkivalot (valmis, tietojen lataus, huomio);
Painikkeet (käynnistä, peruuta, lepotila, nollaa), virtuaalinäppäimistö; Hi-Speed
USB -isäntäportti

Skannerin lisäominaisuudet

HP EveryPage -tekniikat, mukaan lukien päällekkäissyötön ultraäänitunnistus;
kehittyneet kuvanparannustoiminnot, kuten tyhjän sivun poisto, värin päästö,
automaattinen suuntaus, automaattinen rajaus, automaattinen suoristus ja
automaattinen tummuuden kynnysarvojen määritys; pitkän paperin tuki;
taustavärin vaihto mustasta valkoiseksi ja toisinpäin; pikaskannausprofiilit;
lähetysmahdollisuudet: kansioon, FTP:lle, sähköpostiin, verkossa olevaan
faksiin, tulostimelle, USB-tikulle, SharePoint-palveluun, useisiin eri kohteisiin;
kiintolevysuojausstandardi

HZ666E - HP:n 3 vuoden Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow -laitteistotuki
seuraavana arkipäivänä
HZ668E - HP:n 3 vuoden Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow -laitteistotuki, 4
tuntia 13x5
U6U06E - HP-verkon asennuspalvelu, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow
HZ675PE - HP:n 1 vuoden takuun jälkeinen vaihtopalvelu seuraavana
arkipäivänä, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow -laitteistotuki
HZ677PE - HP:n 1 vuoden takuun jälkeinen Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow
-laitteistotuki 4 tuntia 13x5
HZ678PE - HP:n 2 vuoden takuun jälkeinen Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow
-laitteistotuki seuraavana arkipäivänä

Digitaalisen lähettämisen
vakio-ominaisuudet

Sisäinen tekstintunnistusohjelmisto; Lähetys sähköpostiin; Lähetys faksiin
internetin tai lähiverkon välityksellä; Tallennus verkkokansioon; Tallennus
USB-asemaan; Osoitekirjan hallinta: verkko (LDAP), paikallinen,
henkilökohtainen; Quick Set -pikavalinnat; Kuvan esikatselu ja sivun muokkaus;
Ilmoitus työstä; Lähetys itselle; Järjestelmänvalvojan hallitsemat
sähköpostikentät

Tuetut materiatyypit

Paperi (tavallinen, mustesuihku, valokuva); kirjekuoret; tarrat; kortit, vain
tasoskanneri (käynti-, vakuutus-, kohopainetut, muoviset henkilökortit,
luottokorttikokoa olevat kortit)

Ohjelmisto mukana

Sisäinen IRIS-tekstintunnistusohjelma, yhteensopiva
HP-digitaalilähetysohjelman version 4.91.21 kanssa (valinnainen)

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

Käyttöjärjestelmää ei tarvita

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Tietokone: Windows®-kansioiden jakaminen, hajautettu tiedostojärjestelmä,

2,6 A

Luotettavaa tukea mahdollisimman parhaan kuvanlaadun luomiseen. Autamme yritystäsi tulostus- ja
kuvankäsittelyjärjestelmien kehittämisessä, IT-investoinnin suojaamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa.
Pätevä, edullinen tukipalvelumme voidaan räätälöidä juuri yrityksesi tarpeiden mukaan HP Care Pack -palvelujen
välityksellä.

Novell® -jakaminen; Windows®-asiakas sisäisen verkkopalvelimen sivujen
käyttöön;

Lisätietoja löydät osoitteesta http://www.hp.com
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