HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbeidsstasjon
for dokumentregistrering
Ideell for å akselerere og forbedre papirbaserte arbeidsflyter;
skanning, lagring og distribusjon av innhold med markedsledende
administrasjon og sikkerhet.

Gled deg over fremsynt produktivitet med
høy hastighet.

Få sikkerheten for digital sending som
bedriften trenger

● Ta tilbake tiden din. Skann opptil 60 sider i minuttet
og 120 bilder per minutt2 – du kan til og skanne
tosidig.

● Skann og send dokumenter trygt – HP sikker harddisk
med høy ytelse hjelper deg med å sikre følsomme data.

● Du kan enkelt administrere jobber HP Easy
Select-kontrollpanelet med 20,3 cm (8")
fargeberøringsskjerm med uttrekkbart tastatur.
● Gjør mer med data ved å bruke flere forskjellige
skannemål – mapper, FTP-områder, e-post,
USB-stasjoner, SharePoint og mer.
● Utvid skannemulighetene og integrer løsninger
sømløst gjennom HIP (Hardware Integration Pocket).4

● Oppretthold sikkerheten gjennom hele
dokumentlivssyklusen ved hjelp av en rekke alternativer
for godkjenning.
● Du kan enkelt styre hvem som kan skanne og hvor filer
kan lagres, ved å bruke avanserte sikkerhetsfunksjoner
– inkludert IPSec.
● Sørg for enkel deling av sensitive data ved å opprette
krypterte, passordbeskyttede PDF-filer.

Sømløs administrasjon helt fra begynnelsen

Fremragende innholdsadministrasjon og
enkelt samarbeid

● Enheten kan administreres proaktivt og sentralt
sammen med resten av bildebehandlings- og
utskriftsmiljøet.

● Få ytelse for store utskriftsmengder, igjen og igjen –
skann opptil 5000 sider daglig med et minimum av
brukerinngripen.

● Utvid arbeidsgruppens muligheter i utskriftsmiljøet med
en rekke løsninger som er enkle å integrere.

● Gi nytt liv til dataene med innebygd
OCR-funksjonalitet, og lagre skanninger i forskjellige
filformater.
● Få raske resultater med skanning i en passering og
HP EveryPage1. Fjerne blanke sider automatisk.

● Omdefiner arbeidsflyter og bidra til å redusere
distribusjonskostnader, med HP Capture and
Route-programvare (tillegg)3.
● Lag avanserte, egendefinerte arbeidsflyter over mange
ulike enheter, ved å bruke HP Digital
Sending-programvare (tillegg).3

● Håndter store jobber med en 100-arks automatisk
dokumentmater. Pålitelig håndtering av
skannejobber med blandede originaler.

1HP EveryPage ble referert til som HP Precision Feed på produkter som ble lansert før mai 2013.

2 Skannehastigheter på opptil 60 sider per minutt (spm) / 120 bilder per minutt (bpm) målt med 200 ppi (svart-hvitt. gråtoner, farger) og 300 piksler per tomme (ppi) (svart-hvitt, gråtoner); hastigheter på opptil 45 spm / 90 bpm målt ved 300 ppi (farger); med papir i

A4-størrelse.
3HP Capture and Route- og Digital Sending-programvare må kjøpes separat.
4Løsninger som implementeres via utstyrsintegrasjonslommen (HIP), kan kreve tilleggskjøp.
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TEKNISKE DATA
Skanneteknologi

CCD-planskanner (Charge Coupled Device);CIS (Contact Image Sensor) ADM

Skannetype

Glassplate, ADM; Fargeskanning: Ja

Skannehastighet

Opptil 60 spm /120 bpm (svart-hvitt, gråtoner, farger, 200 ppi; sv-hv, gråtoner,
300 ppi); Opptil 45 spm / 90 bpm (farger, 300 ppi)

skanneoppløsning

Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi
Optisk: Opptil 600 dpi
Forbedret: Opptil 600 dpi

Filformat for skanning

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (bare bilde, søkbar, høykomprimert og AES-kryptert),
PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML

Inndatamodi for skanning

Full SVGA-kontrollpanelskjerm med HP Easy Select-brukergrensesnitt

Lyskilde (skanning)

Lysdiode (LED)

Dpi-innstillinger for
utskriftsoppløsning

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

Gråtonenivåer/bitdybde

256; Bitdybde: 24-bits

Kapasitet (daglig)

Anbefalt daglig driftssyklus: 5000 sider

Oppdaging av flermating

Ja, ultrasonisk

Kapasitet for automatisk
dokumentmater

Standard, 100 ark

Tosidig ADM-skanning

Ja

Mediestørrelse (ADM)

A4; A5; A6; egendefinerte papirstørrelser

Medievekt (ADM)

49 til 120 g/m²

Standard tilkoplingsmuligheter

10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vert (bak); 1 Hi-Speed USB-vert
(manuell); 1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB

Ekstra tilkoplingsmuligheter

Driftsmiljø

Temperaturverdier ved drift: 10 til 35 ºC
Lagringstemperatur: -40 til 65°C
Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 til 35 ºC
Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 15 til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Fuktighetsområde når uvirksom: 15–80 % RF (ikke-kondenserende)

Strøm

Strømforbruk: 70 watt maksimum, 37 watt (klar), 24 watt (hvilemodus);
Strømtilførsel: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-

3%), 2,6 A
Akustisk effektemisjon

4,0 B(A) (uvirksom); 7,1 B(A) (i drift, ADM-skanning med A4-papir med
standardinnstillinger ved 66 spm)

ENERGY STAR

Ja

informasjon om samsvar med
forskrifter/sikkerhet

IEC 60950-1: 2005 2. UTGAVE; CSA/UL 60950-1, 2. utgave (2007); EN
60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; CB-testsertifikat

Elektromagnetisk kompatibilitet

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

Produktmål

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

produktvekt

20,18 kg; med emballasje: 23,50 kg

Innhold i esken

L2719A: HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbeidsstasjon for dokumentfangst
(med innebygd sikker harddisk med høy ytelse); HIP (Hardware Integration
Pocket), installeringsveiledning, dokumentasjon på CD, universell
strømforsyning, strømledning

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

tilbehør

L2718A HP 100 ADF-valseerstatningssett
T1936AA HP Digital sending-programvare 4.0 for MFP

Nettverksklar

Standard (innebygd Ethernet), tillegg (WiFi 802.11g)

Garanti

Støttede nettverksprotokoller

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

Ett års garanti, reparasjon på stedet neste virkedag, støtte via telefon og
Internett inkludert. Garantien kan variere fra land til land, avhengig av
lovgivning. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte
service og kundestøtte i din region.

Service- og støttealternativer

Kontrollpanel

Full SVGA-skjerm med HP Easy Select-brukergrensesnitt; Kontroll for justering
av skjermens lysstyrke; Lysdioder (klar, data, varsling); Knapper (Start, Avbryt,
Hvilemodus, Tilbakestill) på virtuelt tastatur; Hi-Speed USB-vertsport

Avanserte skannerfunksjoner

HP EveryPage-teknologier, inkludert ultrasonisk oppdagelse av dobbeltmating;
Avanserte bildeforbedringsfunksjoner som fjerning av blanke sider,
fargebortfall, automatisk sideretning og beskjæring, automatisk korrigering av
skjevhet og automatiske grenseverdier; Støtte for lange sider; Bakgrunn som
kan veksles mellom svart og hvitt; Hurtigsett-skanneprofiler; Send til: mappe,
FTP, e-post, nettverksfaks, utskrift, USB Flash-stasjon, Sharepoint, flere mål;
Kryptert harddisk som standard

HZ666E - HP 3-årig maskinvarestøtte neste virkedag for Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
HZ668E - HP 3-årig 4-timers maskinvarestøtte for 13x5 Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
U6U06E - HP Nettverksinstallasjon Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow-tjeneste
HZ675PE - HP 1-årig maskinvarestøtte etter garanti neste virkedag for Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
HZ677PE - HP 1-årig 4-timers maskinvarestøtte etter garanti 13x5 Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
HZ678PE - HP 2-årig maskinvarestøtte etter garanti neste virkedag Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow

Standardfunksjoner for digital
sending

Innebygd OCR-programvare; Send til e-post; Send til Internett- og LAN-faks;
Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Adressebokadministrasjon:
nettverk (LDAP), lokal, personlig; Hurtigsett; Forhåndsvisning og
sideredigering; Jobbvarsling; Send tul Meg; Administratorstyrte e-postfelt

Papirtyper som støttes

Papir (vanlig, blekkskriver, foto); konvolutter; etiketter; kort, kun planskanner
(bedrift, forsikring, preget, plastikk-ID, kreditt)

Inkludert programvare

Innebygd IRIS OCR-motor, kompatibel med HP Digital Sending Software
4.91.21-programvare (tillegg)

Kompatible operativsystemer

Operativsystem ikke påkrevd

Minimum systemkrav

PC: Windows-mappedeling, DFS, Novell®-deling; Windows-klient for tilgang til

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik
kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

den innebygde webserveren;

Besøk nettstedet vårt på http://www.hp.com for mer informasjon
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