Pracovná stanica na zachytávanie dokumentov
HP Digital Sender Flow 8500 fn1
Ideálny na zrýchlenie a zlepšenie systému práce s papierovými
dokumentmi; zaznamenávanie, ukladanie a distribuovanie obsahu
so špičkovou úrovňou spravovateľnosti a bezpečnosti.

Vychutnajte si progresívnu,
vysokorýchlostnú produktivitu

Získajte bezpečnosť digitálneho
odosielania, ktorú vyžadujete

● Získajte svoj čas späť. Skenujte rýchlosťou až 60 strán
za minútu a 120 obrázkov za minútu2 – a
obojstranne.

● Skenujte a odosielajte dokumenty bez obáv – vďaka
vysokovýkonnému zabezpečenému pevnému disku
budú citlivé dáta v bezpečí.

● Úlohy môžete jednoducho spravovať priamo z
ovládacieho panela HP Easy Select s farebným
dotykovým displejom s uhlopriečkou 20,3 cm (8
palcov) s vysúvacou klávesnicou.

● Povoľte rôzne voľby autentifikácie a udržiavajte
bezpečnosť počas celého životného cyklu dokumentov.

● Rozšírte možnosti ukladania údajov pomocou
hromadného skenovania – do priečinkov, na FTP
servery, do e-mailu, na USB disky, na lokalitu
SharePoint a ďalšie.
● Rozšírte schopnosti zachytávania a využite možnosť
jednoduchej integrácie riešení pomocou zásuvky na
integráciu hardvéru.4

Vynikajúca správa obsahu a ľahká
spolupráca
● Získajte veľkoobjemový výkon a čas, skenujte denne
až 5&nbsp;000 strán s minimálnymi zásahmi
používateľa.
● Pracujte s obsahom pomocou funkcie OCR a uložte
skeny v množstve formátov súborov.
● Získajte výsledky čo najrýchlejšie skenovaním jedným
prechodom a s technológiou HP EveryPage1.
Automatické odstránenie prázdnych strán.

● Vďaka pokročilým bezpečnostným funkciám – vrátane
IPSec – môžete jednoducho spravovať zoznam
používateľov s právom skenovania a určiť miesto
ukladania súborov.
● Umožňuje jednoduché zdieľanie citlivých dát pri
vytváraní šifrovaných a heslom chránených súborov
PDF.

Bezproblémová správa od samého začiatku
● Proaktívna a centrálna správa zariadenia spolu so
zvyšným prostredím na prácu s obrázkami a tlačou.
● Rozšírte možnosti tlačového prostredia pracovného
tímu vďaka širokej ponuke jednoducho integrovateľných
riešení.
● Pomocou voliteľného softvéru HP Capture a Route
môžete prehodnotiť pracovné postupy a znížiť náklady
na distribúciu3.
● Pomocou voliteľného softvéru HP Digital Sending
môžete vytvoriť pokročilé a prispôsobené pracovné
postupy na množstve zariadení.3

● Spravujte veľké projekty s automatickým podávačom
dokumentov na 100 hárkov. Spoľahlivá správa úloh
skenovania so zmiešanými typmi originálov.

1Technológia HP EveryPage sa pri produktoch vyrobených pred jarou 2013 označovala ako HP Precision Feed.

2 Rýchlosť skenovania až 60 strán za minútu (str/min) / 120 obrázkov za minútu (obr/min) pri rozlíšení 200 ppi (čiernobielo, v odtieňoch sivej, farebne) a 300 ppi (pixlov na palec) (čiernobielo, v odtieňoch sivej); rýchlosť až 45 str/min / 90 obr/min nameraná pri 300 ppi (farebne);

použitý papier formátu A4.
3Softvér HP Capture and Route a Digital Sending je nutné zakúpiť samostatne.
4Riešenia nasadené prostredníctvom zásuvky na integráciu hardvéru môžu vyžadovať nákup dodatočných súčastí.

Pracovná stanica na zachytávanie dokumentov HP Digital Sender Flow 8500 fn1
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

Snímač CCD;Automatický podávač dokumentov s kontaktným obrázkovým
snímačom CIS

Prevádzkové prostredie

Až 60 str/min / 120 obr/min (čiernobielo, v odtieňoch sivej a farebne, 200 ppi;
čiernobielo, v odtieňoch sivej 300 ppi); Do 45 str/min / 90 obr/min (farebne, 300
ppi)

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 65°C
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie)
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie)

Typ skenera

Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Farebné skenovanie: Áno

Rýchlosť skenovania

rozlíšenie pri skenovaní

napájanie

Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
Zvýšené: Až 600 dpi

Príkon: 70 W maximálne, 37 W (pohotovostný režim), 24 W (režim spánku)
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz

Emisie akustického výkonu

4,0 B(A) (počas nečinnosti); 7,1 B(A) (počas prevádzky, skenovanie papiera
formátu A4 z automatického podávača dokumentov s predvoleným
nastavením rýchlosti 66 strán za minútu)

ENERGY STAR

Áno

informácie a zabezpečenie zhody s
regulatívnymi ustanoveniami

IEC 60950-1: 2005 2. VYDANIE; CSA/UL 60950-1, 2. vydanie (2007); EN
60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; Skúšobný certifikát CB

Elektromagnetická kompatibilita

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite číslo 2004/108/ES (Európa);
CISPR 22 vyd. 5: 2005 +A1: 2005 +A2: 2006, trieda A (harmonické kmity); EN
55022: 2006 +A1: 2007, trieda A; EN 61000-3-2: 2006, trieda A (harmonické);
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (blikanie); CISPR 24 vyd. 1: 1997
+A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE; FCC, KCC;
SMA; Označenie C

(+/- 3%), 2,6 A

Formát naskenovaného súboru

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (iba obrázky, kt. možno vyhľadať, vysoko skomprimované
a šifrované AES), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML

Režimy vstupu pri skenovaní

Displej ovládacieho panela Full-SVGA s užívateľským rozhraním HP Easy Select

Zdroj svetla (snímanie)

Dióda emitujúca svetlo (LED)

Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi

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

Odtiene šedej/bitová hĺbka

256; Bitová hĺbka: 24-bitová

Pracovný cyklus (denný)

Odporúčaný denný cyklus tlače: 5000 strán

Detekcia vstupu viacerých stránok

áno, ultrazvukom

Kapacita automatického podávača
dokumentov

Štandard, 100 listov

Obojsmerné snímanie ADF

Áno

Rozmery produktov

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

Veľkosť médií (ADF)

A4; A5; A6; vlastné veľkosti

hmotnosť produktu

20,18 kg; balené: 23,50 kg

Hmotnosť médií (ADF)

49 až 120 g/m²

Čo je v krabici

Štandardné pripojenie

10/100/1000 Ethernet; 1 vysokorýchl. port USB Host (vzadu); 1 vysokorýchl.
port USB Host (samostatný); 1. vysokorýchlostný USB pre oblasť na integráciu
hardvéru (HIP)

L2719A: Pracovná stanica na snímanie dokumentov HP Digital Sender Flow
8500 fn1 (s integrovaným vysokovýkonným zabezpečeným pevným diskom);
Zásuvka na integráciu hardvéru, inštalačná príručka, disk CD s dokumentáciou,
univerzálny zdroj napájania, napájací kábel

Voliteľné pripojenie

Tlačový server HP Jetdirect 695nw J8024A; Tlačový server HP Jetdirect 640n
J8025A

príslušenstvo

L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF
T1936AA Softvér digitálneho odosielania HP MFP 4.0

Použiteľnosť v sieti

Štandardná výbava (zabudovaný Ethernet), voliteľná výbava (WiFi 802.11g)

Záruka

Podporované sieťové protokoly

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

Jednoročná záruka opravy na mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň
vrátane telefonickej a webovej podpory. Záruka sa môže v jednotlivých
krajinách líšiť v závislosti od zákonných požiadaviek. Ďalšie informácie o
oceňovaných službách HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete
na adrese http://www.hp.com/support.

Ovládací panel

Displej Full-SVGA s užívateľským rozhraním HP Easy Select; Ovládanie
nastavenia jasu na obrazovke; LED kontrolky (pripravené, údaje, upozornenie);
Tlačidlá (Spustiť, Zrušiť, Spánok, Reset) na virtuálnej klávesnici;
Vysokorýchlostný port USB Host

Možnosti servisu a podpory

Rozšírené funkcie skenera

Technológie HP EveryPage s ultrazvukovou detekciou viacerých hárkov;
Pokročilé funkcie na vylepšenie obrazu, ako napr. odstránenie prázdnych strán,
oprava vynechania farieb, automatická orientácia, automatické orezanie,
automatické vyrovnávanie a automatické nastavenie prahovej hodnoty;
Podpora dlhých stránok; Prepínateľné čierno-biele pozadie; Profily skenovania
Quick set; Odosielanie: do adresára, na FTP, e-mail, sieťový fax, tlačiareň, USB
kľúč, Sharepoint, viacero cieľov naraz; Zašifrovaný pevný disk súčasťou
štandardnej výbavy

HZ666E HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 3-ročná hardvérová podpora s
odozvou v nasledujúci pracovný deň
HZ668E HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 3-ročná hardvérová podpora s
odozvou do 4 hodín (13 x 5)
U6U06E HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, služba inštalácie v sieti
HZ675PE HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 1-ročná pozáručná hardvérová
podpora s odozvou v nasledujúci pracovný deň
HZ677PE HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 1-ročná pozáručná hardvérová
podpora s odozvou do 4 hodín (13 x 5)
HZ678PE HP Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow, 2-ročná pozáručná hardvérová
podpora s odozvou nasledujúci pracovný deň

Štandardné funkcie digitálneho
odosielania

Zabudovaný softvér OCR; Odosielanie na e-mail; Odosielanie na internet a fax
cez LAN; Ukladanie do sieťového priečinka; Ukladanie na disk USB; Správa
adresára: sieťová (LDAP), miestna, osobná; Rýchle nastavenia; Náhľad obrázka
a Úprava strany; Oznámenie úlohy; Odoslať mne; Polia e-mailu, ktoré riadi
správca

Podporované typy médií

Papier (obyčajný, atramentový, fotografický); obálky; štítky; karty, len plochý
skener (vizitky, poistenecké karty, embosované karty, plastové preukazy,
kreditné karty)

Zahrnutý softvér

Vstavaná podpora IRIS OCR, kompatibilné so softvérom HP Digital Sending
Software 4.91.21 (voliteľné)

Kompatibilné operačné systémy

Bez potreby operačného systému

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Zdieľanie priečinkov Windows, DFS, zdieľanie Novell®; Windows

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové
a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je
cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

klient na prístup k stránkam zabudovaného webového servera;

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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