Staţie de lucru de captură a documentelor HP
Digital Sender Flow 8500 fn1
Produsul ideal pentru accelerarea şi îmbunătăţirea fluxurilor de lucru
pe bază de hârtie; capturare, stocare şi distribuire de conţinut cu
tehnologii de gestionare şi de securitate de vârf.

Bucură-te de productivitatea de viitor, de
mare viteză

Obţii securitatea necesară firmei la
trimiterea digitală

● Câştigă timp. Scanezi până la 60 de pagini pe minut şi
120 de imagini pe minut2 – realizezi chiar şi scanări
faţă-verso.

● Scanezi şi trimiţi documentele fără grijă – hard disk-ul
HP High-Performance Secure te ajută să păstrezi în
siguranţă datele sensibile.

● Gestionaţi simplu lucrările de la panoul de control cu
ecran color senzitiv HP Easy Select de 20,3 cm (8
inchi) cu tastatură glisantă.

● Menţii securitatea pe întreaga durată de viaţă a
documentelor, activând o varietate de opţiuni de
autentificare.

● Utilizezi datele în mai multe feluri, cu mai multe
opţiuni privind destinaţiile de trimitere a
documentelor scanate – foldere, site-uri FTP, e-mail,
unităţi USB, SharePoint etc.

● Gestionezi simplu cine poate scana şi unde pot fi salvate
fişierele, utilizând caracteristicile avansate de securitate
– inclusiv IPsec.

● Extindeţi capabilităţile de capturare şi integraţi fără
probleme soluţii prin intermediul locaşului de
integrare hardware.4

Gestionare remarcabilă a conţinutului şi
colaborare uşoară

● Permiţi partajarea simplă a datelor sensibile, creând
fişiere PDF criptate, protejate prin parolă.

Gestionare fără probleme chiar de la
început
● Gestionezi proactiv şi centralizat dispozitivul împreună
cu restul de echipamente imagistice şi de imprimare.

● Obţii performanţe şi economii de timp la volume mari
– scanezi până la 5.000 de pagini zilnic cu intervenţie
minimă din partea utilizatorului.

● Extinzi posibilităţile echipelor de lucru din mediul de
imprimare, utilizând o gamă bogată de soluţii simplu de
integrat.

● Aduci datele la viaţă prin capabilităţile tehnologiei
OCR încorporate, apoi salvezi scanările într-o
varietate de formate de fişiere.

● Redefinești fluxurile de lucru şi contribui la reducerea
costurilor de distribuţie, utilizând software-ul opţional
HP Capture and Route3.

● Obţii rapid rezultate scanând printr-o singură trecere
şi utilizând HP EveryPage1. Elimini automat paginile
goale.

● Creaţi fluxuri de lucru avansate particularizate pentru o
varietate de dispozitive, utilizând software-ul opţional
de trimitere digitală HP.3

● Gestionezi lucrări mari utilizând alimentatorul
automat de documente pentru 100 de coli. Manevrezi
în siguranţă lucrările de scanare cu originale
amestecate.

1 Pentru produsele lansate înainte de primăvara lui 2013, HP EveryPage trebuie înţeles ca HP Precision Feed.

2 Viteze de scanare de până la 60 de pagini pe minut (ppm)/120 de imagini pe minut (ipm), măsurate la 200 ppi (pixeli pe inch) (alb-negru, nuanţe de gri, color) şi 300 ppi (alb-negru, nuanţe de gri); viteze de până la 45 ppm/90 ipm, măsurate la 300 ppi (color); s-a utilizat hârtie

de dimensiune A4.
3 HP Capture and Route şi Digital Sending Software trebuie cumpărate separat.
4 Este posibil ca soluţiile implementate prin spaţiul disponibil pentru integrare de soluţii hardware să necesite cumpărări suplimentare.

Staţie de lucru de captură a documentelor HP Digital Sender Flow 8500 fn1
SPECIFICAŢII TEHNICE
Tehnologie de scanare

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

Tip scanare

Plan, ADF; Scanare color: Da

Viteză de scanare

Până la 60 ppm/120 ipm (200 ppi alb-negru, nuanţe de gri, color; 300 ppi
alb-negru, nuanţe de gri); până la 45 ppm/90 ipm (300 ppi color)

rezoluţie de scanare

Hardware: Până la 600 x 600 dpi
Optic: Maximum 600 dpi
Îmbunătăţit: Maximum 600 dpi

Format fişier scanat

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (numai imagini, în care se pot face căutări, foarte
comprimat şi criptat AES), PDF/A, TXT, TXT Unicode, RTF, HTML

Mediu de funcţionare

Temperatură de funcţionare: de la 10 la 35ºC
Variaţie temperatură stocare: -40 – 65°C
Temperatură de funcţionare recomandată: de la 10 la 35ºC
Interval de umiditate de funcţionare recomandat: 15 - 80% RH (fără condensare)
Interval de umiditate pt. nefuncţionare: 15–80% umiditate relativă (fără

condensare)
putere

Consum energie: 70 waţi maximum, 37 waţi (standby), 24 waţi (repaus)
Cerinţe de alimentare: Tensiune de intrare: 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz

(+/- 3%), 2,6 A
Emisii de putere acustică

4 B(A) (inactiv); 7,1 B(A) (funcţionare, scanare din ADF utilizând hârtie A4 la
setările implicite la 66 ppm)

ENERGY STAR

Da
IEC 60950-1: 2005 EDIŢIA A DOUA; CSA/UL 60950-1, ediţia a doua (2007); EN
60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; Certificat testare CB

Moduri de intrare scanare

Panou de control cu afişaj integral SVGA cu interfaţă pentru utilizator HP Easy
Select

Sursă de lumină (scanare)

Diodă electroluminiscentă (LED)

Setări rezoluţie de ieşire (dpi)

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

informaţii despre reglementările
privind conformitatea/siguranţa

Niveluri nuanţe de gri/adâncime bit

256; Adâncime biţi: 24 biţi

Compatibilitate electromagnetică

Volum de lucru (zilnic)

Ciclul zilnic de funcţionare recomandat: 5000 de pagini

Detecţie alimentare multiplă

Da, ultrasonic

Capacitatea alimentatorului automat
de documente

Standard, 100 coli

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

Scanare duplex cu alimentator
automat de documente

Da

Dimensiunile produsului

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

Dimensiune suport (ADF)

A4; A5; A6; dimensiuni particularizate

greutate produs

20,18 kg; împachetat: 23,50 kg

Greutate suport (ADF)

49 - 120 g/m²

Ce se găseşte în cutie

Conectivitate standard

Ethernet 10/100/1000; 1 gazdă USB de mare viteză (partea din spate); 1 gazdă
USB de mare viteză (direct); 1 USB de mare viteză cu locaş de integrare
hardware (HIP)

L2719A: HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture Workstation (cu
hard disk HP High Performance Secure); spaţiu disponibil pentru integrare
soluţii hardware, ghid de instalare, CD cu documentaţie, sursă de alimentare
universală, cablu de alimentare

accesorii

Conectivitate opţională

Server de imprimare HP Jetdirect 695nw J8024A; Server de imprimare HP
Jetdirect 640n J8025A

L2718A Kit de înlocuire a rolelor ADF HP 100
T1936AA Software HP MFP Digital Sending 4.0

Garanţie

Pregătit pentru folosire în reţea

Standard (Ethernet încorporat), opţional (WiFi 802.11g)

Protocoale de reţea acceptate

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

Garanţie de 1 an cu reparaţii la sediu în următoarea zi lucrătoare, asistenţă
inclusă prin telefon şi Web. Garanţia poate varia de la o ţară/regiune la alta în
funcţie de legislaţia locală. Consultaţi http://www.hp.com/support pentru a vă
informa asupra opţiunilor premiate de servicii şi asistenţă HP din ţara/regiunea
dvs.

Opţiuni de service şi asistenţă

Panou de control

Afişaj integral SVGA cu interfaţă pentru utilizator HP Easy Select; control de
ajustare a luminozităţii ecranului; LED-uri (Pregătit, Date, Atenţie); butoane
(Start, Revocare, Repaus, Resetare) la tastatura virtuală; port gazdă USB de
mare viteză

Funcţii avansate de scanare

Tehnologii HP EveryPage, inclusiv detecţie ultrasonică a alimentării multiple;
caracteristici avansate de îmbunătăţire a imaginii, precum eliminarea paginilor
albe, eliminarea culorilor, orientare automată, decupare automată, corectare
automată a oblicităţii şi prag automat; suport pentru pagini lungi; fundal
negru/alb comutabil; profiluri de scanare cu seturi rapide; trimitere către: folder,
FTP, e-mail, fax din reţea, imprimare, unitate flash USB, Sharepoint, mai multe
destinaţii; hard disk criptat standard

HZ666E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare, Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow, 3 ani
HZ668E - asistenţă hardware HP, 4 ore 13x5, Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow,
3 ani
U6U06E - service HP cu instalare reţea Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow
HZ675PE - asistenţă hardware HP post-garanţie, următoarea zi lucrătoare,
Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 1 an
HZ677PE - asistenţă hardware HP post-garanţie, 4 ore 13x5, Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow, 1 an
HZ678PE - asistenţă hardware HP post-garanţie, următoarea zi lucrătoare,
Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 2 ani

Funcţionalităţi standard pentru
transmitere digitale

Software OCR încorporat; trimitere către e-mail; trimitere către Internet şi fax
din reţea LAN; salvare în folder de reţea; salvare pe unitate USB; gestionarea
agendei de adrese: reţea (LDAP), local, personal; seturi rapide; previzualizarea
imaginilor şi editarea paginilor; notificarea lucrărilor; trimitere către utilizator;
câmpuri de e-mail controlate de administrator

Tipuri suport acceptate

Hârtie (simplă, inkjet, foto); plicuri; etichete; numai de pe suportul plat, cărţi de
vizită, de asigurare, în relief, de identitate de plastic, de credit

Software inclus

Motor IRIS OCR încorporat, compatibil cu software-ul HP Digital Sending
4.91.21 (opţional)

Sisteme de operare compatibile

Nu necesită niciun sistem de operare.

Cerinţe minime de sistem

PC: Partajare folder Windows, DFS, partajare Novell®; client de Windows pentru

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi
mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi
afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin
serviciile HP Care Pack.

acces la paginile serverului Web încorporat (EWS);

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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