תחנת עבודה ללכידת מסמכים HP Digital Sender
Flow 8500 fn1
אידיאלי להאצה ולשיפור של תזרימי עבודה מבוססי-נייר; לכידה ,אחסון והפצה
של תוכן עם יכולת ניהול ואבטחה מהמובילות בתעשייה.

תוכל ליהנות מפרודוקטיביות פורצת דרך
במהירות גבוהה.

●

חסוך זמן יקר .סרוק עד  60עמודים לדקה ו -120תמונות
לדקה - 2ובצע אפילו סריקות דו-צדדיות.

●

בצע פעולות רבות יותר עם הנתונים באמצעות אפשרויות
מרובות של 'סריקה אל'  -תיקיות ,אתרי ,FTPדוא"ל ,כונני
 SharePoint ,USBועוד.

● נהל עבודות בקלות מלוח בקרה צבעוני עם מסך מגע של HP
 Easy Selectבגודל  20.3ס"מ ) 8אינץ'( עם מקלדת נשלפת.

●

●
●
●
●

הרחב את יכולות הלכידה ושלב פתרונות בצורה חלקה
באמצעות כיס שילוב החומרה4.

ניהול תוכן יוצא מן הכלל ושיתוף פעולה קל
קבל פעם אחר פעם ביצועים בכמויות גדולות  -סרוק עד
 5,000עמודים מדי יום תוך התערבות משתמש מזערית.

הפח חיים בנתונים באמצעות יכולות  OCRמובנות ,ושמור
סריקות במגוון תבניות קובץ.
קבל תוצאות מהירות הודות לסריקה במעבר אחד וHP-
 .1EveryPageהסר עמודים ריקים באופן אוטומטי.

נהל עבודות גדולות עם מזין המסמכים האוטומטי ל100-
גיליונות .טפל באופן אמין בעבודות סריקה עם מסמכי מקור
מסוגים שונים.

קבל שליחה דיגיטלית ברמת האבטחה הדרושה
לעסק שלך

● סרוק ושלח מסמכים ללא דאגות  -הדיסק הקשיח המאובטח ובעל
הביצועים הגבוהים של  HPמסייע להגן על נתונים רגישים.
●
●

שמור על אבטחה במהלך מחזור החיים של המסמך על-ידי
אפשרויות אימות מגוונות.

קבע בקלות למי מותר לסרוק והיכן ניתן לשמור קבצים ,בעזרת
מאפייני אבטחה מתקדמים – כולל .IPSec

●

אפשר שיתוף קל של נתונים רגישים בעת יצירת קובצי PDF
מוצפנים המוגנים באמצעות סיסמה.

●

נהל את ההתקן באופן יזום וריכוזי עם יתר סביבת ההדפסה
וההדמיה שלך.

●
●

ניהול חלק מהרגע הראשון

הרחב את יכולות צוותי העבודה בסביבת ההדפסה שלך,
באמצעות מערך עשיר של פתרונות קלים לשילוב.

הגדר מחדש תזרימי עבודה ועזור להפחית את עלויות ההפצה,
באמצעות התוכנה האופציונלית .3HP Capture and Route

● צור תזרימי עבודה מתקדמים ,מותאמים אישית ,במגוון התקנים,
באמצעות התוכנה האופציונלית HP Digital Sending
3.Software

 1טכנולוגיית  HP EveryPageנקראה  HP Precision Feedבמוצרים שהושקו לפני אביב .2013
 2מהירויות סריקה של עד  60עמודים לדקה 120/תמונות לדקה נמדדו ב) 200 ppi-שחור-לבן ,גוני אפור ,צבע( ו -300פיקסלים לאינץ' )) (ppiשחור-לבן ,גוני אפור(; מהירויות של עד  45עמודים לדקה 90/תמונות לדקה נמדדו ב) 300 ppi-צבע(; נעשה שימוש בנייר בגודל .A4
 3יש לרכוש בנפרד את תוכנות  HP Capture and Routeו.Digital Sending-
 4פתרונות הנפרסים באמצעות כיס שילוב החומרה עשויים לחייב רכישות נוספות.
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מפרטים טכניים

טכנולוגיית סריקה
סוג סריקה

מהירות סריקה
רזולוציית סריקה

משטח ;(CCD) Charge Coupled Deviceמזין מסמכים אוטומטי Contact Image Sensor
)(CIS

משטח הסורק ,מזין מסמכים אוטומטי ) ;(ADFסריקה בצבע :כן

עד  60עמודים לדקה 120/תמונות לדקה )שחור-לבן ,גוני אפור ,צבע  ;200 ppiשחור-לבן,
גוני אפור ;(300 ppi ,עד  45עמודים לדקה 90/תמונות לדקה )צבע (300 ppi
חומרה :עד 600 x 600 dpi
אופטי :עד 600 dpi
משופר :עד 600 dpi

תבנית קובץ לסריקה

) PDF ,MTIFF ,TIFF ,JPGתמונה בלבד ,קובץ שניתן לבצע בו חיפוש ,דחוס במיוחד ומוצפן
בHTML ,RTF ,Unicode TXT ,TXT ,PDF/A ,(AES-

מקור האור )סריקה(

נורית מסוג התקן פולט אור )(LED

מצבי קלט לסריקה

הגדרות רזולוציה ב dpi-לפלט
רמות גוני אפור/עומק סיבית

מחזור הדפסה )יומי(

זיהוי הזנה של מספר גיליונות

סביבת הפעלה

תצוגת לוח בקרה  SVGAמלאה עם ממשק משתמש HP Easy Select User Interface
600 ;500 ;400 ;300 ;240 ;200 ;150 ;100 ;75
 ;256עמק סביות24-bit :

מתח

פליטות הספק אקוסטיות

מידע תאימות לפי תקנות/בטיחות

 2005 :IEC 60950-1מהדורה שניה;  ,CSA/UL 60950-1מהדורה שניה )EN ;(2007
 ;GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl ,CE ;2006 :60950-1אישור CB Test Certificate

ENERGY STAR

תאימות אלקטרומגנטית

כן ,על-קולי

קיבולת מזין מסמכים אוטומטי

סטנדרט 100 ,גיליונות

גודל חומרי הדפסה )(ADF

 ;A4; A5; A6גדלים מותאמים אישית

תכולת האריזה

 ;10/100/1000 Ethernetיציאת מארח ) Hi-Speed USBאחורית(; יציאת מארח
) Hi-Speed USBלביצוע פעולות מ USB-בהתקן(; כיס שילוב חומרה )Hi-Speed USB (HIP

אחריות

)(ADF

משקל חומרי הדפסה )(ADF

 49עד  120ג'/מ"ר

קישוריות אופציונלית

שרת הדפסה  ;HP Jetdirect 695nw Print Server J8024Aשרת הדפסה HP Jetdirect
640n Print Server J8025A

פרוטוקולי רשת נתמכים

 :IPv4/IPv6תואם ל Mac OS v10.2.4) Apple Bonjour-ואילך(,HTTP ,SNMPv1/v2c/v3 ,
/IPsec ,WS Discovery ,TFTP ,FTP ,HTTPSחומת אש; ,MLDv1 ,DHCPv6 :IPv6
 BOOTP/DHCP ,IGMPv2 ,Telnet ,SLP ,Auto-IP :IPv4 ;ICMPv6וWINS-

מאפייני סורק מתקדמים

טכנולוגיות  HP EveryPageלרבות זיהוי על-קולי של הזנת עמודים מרובים; מאפיינים
מתקדמים של שיפור תמונה כגון הסרת עמודים ריקים ,נשירת צבעים ,כיוון אוטומטי ,חיתוך
אוטומטי ,הטיה אוטומטית וסף אוטומטי; תמיכה בעמוד ארוך; רקע שחור/לבן ניתן להחלפה;
פרופילים של הגדרת סריקה מהירה; שליחה אל :תיקייה,FTP ,דואר אלקטרוני ,פקס רשת,
הדפסה ,כונן  ,Sharepoint ,USB Flashיעדים מרובים; דיסק קשיח מוצפן כסטנדרט

קישוריות סטנדרטית

מוכן לעבודה ברשת

לוח בקרה

סטנדרטי )אתרנט מובנה( ,אופציונלי )(WiFi 802.11g

תצוגת  SVGAמלאה עם ממשק משתמש  ;HP Easy Select User Interfaceבקרה מתכווננת
של בהירות המסך; נוריות )מצב מוכן ,נתונים ,התראה(; לחצנים )התחל ,ביטול ,שינה,
איפוס( מקלדת וירטואלית; יציאת מארח Hi-Speed USB

מאפיינים סטנדרטיים של שיגור דיגיטלי

תוכנת  OCRמשובצת; שליחה לדואר אלקטרוני; שליחה לאינטרנט ולפקס ברשת ;LAN
שמירה בתיקיית רשת; שמירה בכונן  ;USBניהול פנקס כתובות :רשת ) ,(LDAPמקומית,
אישית; הגדרות  ;Quick Setsתצוגה מקדימה של תמונה ועריכת עמודים; הודעה על עבודה;
שליחה אליי; שדות דואר אלקטרוני בשליטת מנהל מערכת

תוכנה כלולה

מנוע משובץ לזיהוי תווים אופטי של  ,IRISתואם לתוכנת HP Digital Sending Software
) 4.91.21אופציונלית(

סוגי מדיה נתמכת

נייר )רגיל ,הזרקת דיו ,צילום(; מעטפות; תוויות; כרטיסים ,משטח הסורק בלבד )כרטיסי
ביקור ,ביטוח ,עם תבליטים ,תעודות מזהות מפלסטיק ,כרטיסי אשראי(

מערכות הפעלה תואמות

לא דרושה מערכת הפעלה

דרישות מערכת מזעריות

צריכת מתח 70 :וואט לכל היותר 37 ,וואט )המתנה( 24 ,וואט )שינה(
דרישות מתח :מתח כניסה 100 :עד  240וולט  50/60 ,(+/- 10%) ACהרץ )2.6 ,(+/- 3%
אמפר

)) 4.0 B(Aמצב לא פעיל(; )) 7.1 B(Aבפעולה ,סריקה באמצעות מזין מסמכים אוטומטי עם
נייר בגודל  A4בהגדרות ברירת המחדל במהירות של  66עמודים לדקה(

מחזור הדפסה יומי מומלץ 5,000 :עמודים

סריקה דו-צדדית ומזין מסמכים אוטומטי כן

טווח טמפרטורות בהפעלה 10 :עד 35ºC
טווח טמפרטורת אחסון -40° :עד 65°C
טווח טמפרטורות מומלץ בהפעלה 10 :עד 35ºC
טווח לחות מומלץ בהפעלה 15 :עד  80%לחות יחסית )ללא עיבוי(
טווח לחות לא בפעולה 15 :עד  80%לחות יחסית )ללא עיבוי(

כן

הנחיית ) EC/2004/108 EMCאירופה(; :2005 +A2 :CISPR 22 Ed. 5: 2005 + A1
2007, Class A; EN 61000-3-2: 2006,:EN 55022: 2006 +A1 ;2006, Class A
) Class Aפליטות הרמוניות(; ) 2005:2001 +A2 :EN 61000-3-3: 1995 + A1ריצוד(;
:2001 +A2 : 2002; EN 50024: 1998 +A1:2001 +A2 :CISPR 24 Ed 1: 1997 +A1
2003; CE; FCC, KCC; SMA; C-tick

מידות המוצר

 308.1 x 533.4 x 520.7מ"מ; ארוז 428 x 601 x 630 :מ"מ

 :L2719Aתחנת עבודה ללכידת מסמכים ) HP Digital Sender Flow 8500 fn1עם דיסק
קשיח משובץ ומאובטח בעל ביצועים גבוהים(; כיס שילוב חומרה ,מדריך התקנה ,תקליטור
תיעוד ,ספק מתח אוניברסלי ,כבל מתח

משקל המוצר

אביזרים
אפשרויות שירות ותמיכה

 20.18ק"ג; ארוז 23.50 :ק"ג

אחריות תיקונים למשך שנה אחת ,ביום העבודה הבא באתר הלקוח ,כולל תמיכה בטלפון
ובאינטרנט .האחריות עשויה להשתנות לפי מדינה/אזור בהתאם לנדרש בחוק .עבור אל
 http://www.hp.com/supportלקבלת מידע נוסף אודות פתרונות השירות והתמיכה
עטורי הפרסים של  HPבאזורך.
 L2718Aערכת החלפה HP 100 ADF Roller Replacement Kit
 T1936AAתוכנת HP MFP Digital Sending Software 4.0

 - HZ666Eתמיכה בחומרת  Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flowעם אחריות של  HPל-3
שנים ביום העסקים הבא
 - HZ668Eתמיכה בחומרת  Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flowעם אחריות של 13X5 HP
 4שעות ל -3שנים
 - U6U06Eשירות  Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flowלהתקנת רשת של HP
 - HZ675PEתמיכה בחומרת  Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flowשל  HPלשנה אחת
לאחר תקופת האחריות ,ביום העסקים הבא
 - HZ677PEתמיכה בחומרת  Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flowשל  HPלשנה אחת
לאחר תקופת האחריות 4 13X5 ,שעות
 - HZ678PEתמיכה בחומרת  Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flowשל  HPלשנתיים לאחר
תקופת האחריות ,ביום העסקים הבא.

סמוך על תמיכה מהימנה ליצירת התמונה הטובה ביותר .נוכל לסייע לך לשפר את סביבת ההדפסה וההדמיה ,להגן על ההשקעה
שלך ב IT-ולהרחיב את העסק שלך—עם תמיכת מומחים משתלמת ,אישית ומותאמת לצרכיך המוצעת במסגרת שירותי HP Care
.Pack Services

מחשב אישי :שיתוף תיקיות של  ,DFS ,Windowsשיתוף של ® ;Novellלקוח Windows
לגישה אל הדפים של שרת האינטרנט המשובץ;

לקבלת מידע נוסף ,בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובתhttp://www.hp.com :

תחנת עבודה ללכידת מסמכים HP Digital Sender Flow 8500 fn1 L2719A

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. .המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות
למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה .כל שמות המותגים והמוצרים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות השונות
בהתאמה .המידע הכלול במסמך זה נתון לשינוי ללא הודעה מראש.
נוצר באירופה ינואר 4AA4-7722HEE 2016

