HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document
Capture workstation
Ideaal om papiergebaseerde workflows te versnellen en te
verbeteren; content vast te leggen, te bewaren en te distribueren
met eersteklas beheer en beveiliging.

Profiteer van een geavanceerde, hoge
productiviteit

Creëer de beveiligde digital sending die uw
bedrijf nodig heeft

● Win tijd. Scan tot 60 pagina's per minuut en 120
afbeeldingen per minuut2 en scan dubbelzijdig.

● Scan en verzend documenten zonder zorgen – de HP
High-Performance veilige vaste schijf helpt gevoelige
gegevens te beschermen.

● Beheer taken eenvoudig op het 20,3-cm (8-inch) HP
Easy Select touchscreen kleurenbedieningspaneel
met uitschuifbaar toetsenbord.

● Waarborg de veiligheid tijdens de gehele levenscyclus
van uw documenten met tal van authenticatieopties.

● Doe meer met uw data – kies uit verschillende opties
voor scannen-naar mappen, FTP-sites, e-mail,
USB-drives, SharePoint en meer.

● Stel in wie de scanfunctionaliteit mag gebruiken en waar
bestanden worden opgeslagen met geavanceerde
beveiligingskenmerken zoals IPSec.

● Sluit mogelijkheden en oplossingen aan via de
hardware-integratiepocket.4

● Maak versleutelde, met een wachtwoord beveiligde
PDF's om gevoelige data gemakkelijk te delen.

Uitstekend contentbeheer en soepele
samenwerking

Naadloos beheer vanaf het eerste moment
● Beheer het apparaat proactief en centraal samen met
de rest van uw imaging en printing omgeving.

● Verwerk grote volumes – scan tot 5000 pagina's per
dag met minimale gebruikersinterventie.

● Breid de mogelijkheden van werkgroepen uit met een
reeks eenvoudig te integreren oplossingen.

● Breng uw data tot leven met de geïntegreerde
OCR-functionaliteit en sla scans op in het
bestandsformaat van uw keus.

● Vernieuw uw workflows en reduceer de
distributiekosten met de optionele HP Capture and
Route-software3.

● Single-pass scannen en HP EveryPage1 zorgen voor
snelle resultaten. Verwijder blanco pagina's
automatisch.

● Creëer geavanceerde, aangepaste workflows voor
verschillende apparaten, met de optionele HP Digital
Sending software.3

● Grote jobs zijn eenvoudig uit te voeren met de
automatische documentinvoer voor 100 vel.
Scantaken met heterogene originelen worden
betrouwbaar uitgevoerd.

1Op producten die vóór voorjaar 2013 geïntroduceerd zijn heet HP EveryPage nog HP Precision Feed.

2 Scansnelheden tot 60 pagina's per minuut (ppm)/120 images per minuut (ipm), gemeten bij 200 ppi (zwart-wit, grijstinten, kleur) en 300 pixels per inch (ppi)(zwart-wit, grijstinten); snelheden tot 45 ppm/90 ipm gemeten bij 300 ppi (kleur); bij gebruik van A4-papier.
3 HP Capture and Route- en Digital Sending-software moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

4Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.

HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture workstation
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Scantechnologie

CCD (Charge Coupled Device) Flatbed;CIS (Contact Image Sensor)
documentinvoer

Omgevingscondities

Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 ºC
Temperatuur bij opslag: -40 tot 65 °C
Aanbevolen temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 ºC
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 15 tot 80% rel (niet-condenserend)
Luchtvochtigheid, bij opslag: 15 tot 80% rel (niet-condenserend)

Type scanner

Flatbed, automatische documentinvoer; Kleurenscans: Ja

Scansnelheid

Tot 60 ppm/120 ipm (zwart-wit, grijs, kleur 200 ppi; zwart-wit, grijs 300 ppi);
45 ppm/90 ipm (kleur, 300 dpi)

scanresolutie

Hardware: 600 x 600 dpi
Optisch: Tot 600 dpi
Enhanced: Tot 600 dpi

Voeding

Stroomverbruik: Max 70 Watt, 37 Watt (standby), 24 Watt (slaapstand)
Voeding: Ingangsspanning: 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2,6 A

Bestandsformaat voor scannen

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (alleen afbeelding, doorzoekbaar, met compressie en
AES-encryptie), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML

Geluidskrachtemissie

4 B(A) (uit); 7,1 B(A) (in gebruik, scannen van A4-papier met documentinvoer
bij standaardinstellingen, 66 ppm)

Invoermodi voor scannen

Full-SVGA bedieningspaneeldisplay met HP Easy Select gebruikersinterface

ENERGY STAR

Ja

productcertificaten/veiligheid

Lichtbron (scannen)

LED (light-emitting diode)

IEC 60950-1: 2005 2e editie; CSA/UL 60950-1, 2e editie (2007); EN 60950-1:
2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; CB testcertificaat

Outputresolutie dpi-instellingen

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

Grijstinten/bitdiepte

256; Bitdiepte: 24-bits

EMC

EMC richtlijn 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5: 2005 +A1: 2005 +A2:
2006, klasse A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, klasse A; EN 61000-3-2: 2006,
klasse A (harmonics); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (flikkering);
CISPR 24 Ed 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2:
2003; CE; FCC, KCC; SMA; C-tick

Printvolume (dagelijks)

Aanbevolen dagelijks printvolume: 5000 pagina's

Detectie meervoudige invoer

Ja, ultrasoon

Capaciteit automatische
documentinvoer

Standaard, 100 vel

Afmetingen

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

Dubbelzijdig scannen met
documentinvoer

Ja

gewicht

20,18 kg; met verpakking: 23,50 kg

Meegeleverd in de doos

Mediaformaat (documentinvoer)

A4; A5; A6; afwijkende formaten

Mediagewicht (documentinvoer)

49 tot 120 gr/m²

L2719A: HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture workstation
(met ingebouwde veilige high-performance vaste schijf);
Hardware-integratiepocket, installatiegids, cd met documentatie, universele
voeding, netsnoer

Standaard interfacemogelijkheden

10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-host (achter); 1 Hi-Speed USB-host
(standalone); 1 hardware-integratiepocket (HIP) Hi-Speed USB

accessoires

L2718A HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
T1936AA HP MFP Digital Sending software 4.0

Optionele interfacemogelijkheden

HP Jetdirect 695nw printserver J8024A; HP Jetdirect 640n printserver J8025A

Garantie

Netwerkklaar

Standaard (ingebouwd Ethernet), optioneel (WiFi 802.11b/g)

Ondersteunde netwerkprotocollen

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

Een jaar onsite reparatie op volgende werkdag, inclusief telefonische support
en support via het web. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit
vereist. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over
toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Service- en supportopties

HZ666E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
HZ668E - HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
U6U06E - HP netwerkinstallatie voor Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow
HZ675PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag
voor Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow
HZ677PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor
Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow
HZ678PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag
voor Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow

Bedieningspaneel

Full-SVGA display met HP Easy Select gebruikersinterface; Instelknop voor
schermhelderheid; LED's (Gereed, Data, Attentie); Knoppen (Start, Annuleren,
Slaapstand, Reset) Virtueel toetsenbord; Hi-Speed USB-hostpoort

Geavanceerde scannerfuncties

HP EveryPage-technologie met ultrasone detectie van dubbele invoer;
Geavanceerde beeldverbeteringsfuncties zoals verwijderen van lege pagina’s,
kleurdrop-out, auto-oriëntatie, auto-bijsnijden, auto-rechtzetten en
auto-drempel; Ondersteuning voor lange pagina's; Wisselen tussen
zwarte/witte achtergrond; Snel instelbare scanprofielen; Zenden naar: map,
FTP, e-mail, netwerkfax, printer, USB-flashdrive, Sharepoint, meerdere
bestemmingen; Vaste schijf met encryptie standaard

Digital sending standaardfuncties

Ingebouwde OCR-software; Zenden naar e-mail; Zenden naar internet en
LAN-fax; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive;
Adresboekbeheer: netwerk (LDAP), lokaal, personal; Quick Sets; Image Preview
en Page Edit; Jobmeldingen; Zenden naar mij; Door admin ingestelde
e-mailvelden

Ondersteunde mediatypen

Papier (gewoon, inkjet, foto); enveloppen; etiketten; kaarten, alleen flatbed
(businesscards, verzekering, reliëf, plastic ID-badges, creditcards)

Inbegrepen software

Ingebouwde IRIS OCR-engine, compatibel met HP Digital Sending software
4.91.21 (optioneel)

Compatibele besturingssystemen

Geen besturingssysteem vereist

Minimum systeemeisen

PC: Windows mappen delen, DFS, Novell® delen; Windows client voor toegang

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te
verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel
van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

tot de Embedded Web Server-pagina's;

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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