HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbetsstation
för dokumentregistrering
Utmärkt för att påskynda och förbättra pappersbaserade
arbetsflöden; registrering, lagring och distribution av innehåll med
marknadsledande hanterbarhet och säkerhet.

Upplev långsiktig produktivitet med hög
hastighet

Få det skydd vid digital sändning som ditt
företag kräver

● Få tid över till annat. Skanna upp till 60 sidor per
minut och 120 bilder per minut2 – till och med
dubbelsidiga skanningar.

● Skanna och skicka dokument utan oro – HP
High-Performance Secure-hårddisken förvarar och
skyddar känsliga data.

● Hantera enkelt jobb från den lättanvända 20,3 cm
(8-tums) HP Easy Select-kontrollpanelen med
färgpekskärm och utdragbart tangentbord.

● Upprätthåll säkerheten i hela dokumentlivscykeln
genom att aktivera olika autentiseringsalternativ.

● Gör mer med data med hjälp av flera alternativ att
skanna till – mappar, FTP-platser, e-post,
USB-enheter, SharePoint med mera.
● Utöka registreringsfunktionerna och integrera
lösningar sömlöst via facket för hårdvaruintegrering.4

Enastående innehållshantering och enkelt
samarbete
● Prestanda för stora volymer, om och om igen –
skanna upp till 5&nbsp;000&nbsp;sidor dagligen
med minimala åtgärder från användarna.
● Återuppliva dina data med inbyggda OCR-funktioner
och spara sedan skanningarna i olika filformat.
● Snabba resultat med skanning i ett svep och HP
EveryPage1. Ta bort tomma sidor automatiskt.

● Enkel administration av vem som får skanna och var
filer kan sparas med hjälp av avancerade
säkerhetsfunktioner – inklusive IPsec.
● Möjliggör enkel delning av känsliga uppgifter när du
skapar krypterade och lösenordsskyddad PDF-filer.

Smidig hantering direkt från början
● Hantera enheten proaktivt och centralt tillsammans
med resten av din bildbehandlings- och utskriftsmiljö.
● Utöka arbetsgruppens kapacitet i utskriftsmiljön med
ett rikt urval av lättintegrerade lösningar.
● Omdefiniera arbetsflödena och bidra till att sänka
distributionskostnaderna med programvaran HP
Capture and Route (tillval)3.
● Skapa avancerade, anpassade arbetsflöden på flera
olika enheter med HP:s programvara för digital
sändning som tillval.3

● Hantera stora jobb med den automatiska
dokumentmataren för 100 ark. Skanna olika original
på ett tillförlitligt sätt.

1 HP EveryPage kallades HP Precision Feed för produkter som lanserades före våren 2013.

2 Skanningshastigheter upp till 60&nbsp;sidor/120&nbsp;bilder per minut mätt vid 200 pixlar per tum (svartvitt, gråskala, färg) och 300 pixlar per tum (svartvitt, gråskala); hastigheter upp till 45 sidor/90 bilder per min vid 300 pixlar per tum (färg); med papper i A4-format.
3HP Capture and Route och programvaran för digital sändning måste köpas separat.

4Lösningar som implementeras genom fickan för hårdvaruintegrering kan kräva att ytterligare utrustning köps.

HP Digital Sender Flow 8500 fn1 arbetsstation för dokumentregistrering
TEKNISK INFORMATION
Avläsningsteknik

CCD-flatbädd;ADM med kontaktbildsensor (CIS)

Skanningstyp

Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Färgskanning: Ja

Skanningshastighet

Upp till 60 sidor/120 bilder per minut (svartvitt, grått, färg, 200 ppi); sv/v,
gråskala 300 ppi); Upp till 45 sid/90 bilder/min (färg 300 pixlar per tum)

skanningsupplösning

Hårdvara: Upp till 600 x 600 dpi
Optisk: Upp till 600 dpi
Utökad: Upp till 600 dpi

Filformat för skanning

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (endast bild, sökbart, högkomprimerat och
AES-krypterat), PDF/A, TXT, Unicode-TXT, RTF, HTML

Metod för inläsning vid skanning

Kontrollpanelsdisplay med full SVGA och HP Easy Select-användargränssnitt

Ljuskälla (skanning)

Ljusdiod (LED)

Upplösningsinställningar för
utmatning

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

Gråskalenivåer/Bitdjup

256; Bitdjup: 24-bitars

Driftscykel (per dag)

Rekommenderad användning per dag: 5000 sidor

Detektering av flerarksinmatning

Ja, ultraljud

Kapacitet för automatisk
dokumentmatare

Standard, 100 ark

Dubbesidig ADM-skanning

Ja

Mediestorlek (ADM)

A4; A5; A6; anpassade storlekar

Medievikt (ADM)

49 till 120 g/m²

Standardanslutning

10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-värd (baksidan); 1 Hi-Speed USB-värd
(för direktöverföring); 1 fack för hårdvaruintegrering (HIP) Hi-Speed USB

Anslutning som tillval

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

Nätverksklar

Standard (inbyggt Ethernet), tillval (WiFi 802.11g)

Nätverksprotokoll som stöds

IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 och högre),
SNMPv1/v2c//v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6:
DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP och
WINS

Kontrollpanel

Display med full SVGA och HP Easy Select-användargränssnitt; Reglage för
justering av skärmens ljusstyrka; Lysdioder (Klar, Data, Varning); Knappar (Start,
Avbryt, Viloläge, Återställ) virtuellt tangentbord; Hi-Speed USB-värdport

Avancerade skannerfunktioner

HP EveryPage-teknik som omfattar ultraljudsidentifiering av flermatning;
Avancerade bildförbättringsfunktioner som borttagning av tomma sidor,
utelämnande av färg, automatisk orientering, automatisk beskärning,
automatisk upprätning och automatiskt tröskelvärde; Stöd för långa sidor;
Växlingsbar svart/vit bakgrund; Snabbinställda skanningsprofiler; Skicka till:
Mapp, FTP, e-post, nätverksfax, utskrift, USB-minne, SharePoint, flera
destinationer; Krypterad hårddisk som standard

Standardfunktioner för digital
sändning

Inbyggd OCR-programvara; Skicka till e-post; Skicka till internet- och LAN-fax;
Spara till nätverksmapp; Spara till USB-enhet; Adressbokshantering: nätverk
(LDAP), lokal, personlig; Snabbinställningar; Bildförhandsgranskning och
sidredigering; Jobbavisering; Skicka till mig; Admin-kontrollerade e-postfält

Media som stöds

Papper (vanligt, bläckstråle, foto); kuvert; etiketter; kort, endast flatbädd
(företag, försäkring, relief, ID-kort, kreditkort)

Medföljande program

Inbyggd IRIS OCR-motor, kompatibel med HPs programvara för digital sändning
4.91.21 (tillval)

Kompatibla operativsystem

Inget operativsytem krävs

Lägsta systemkrav

PC: Windows mappdelning, DFS, Novell®-delning; Windows-klient för åtkomst

Driftsmiljö

Driftstemperatur: 10 till 35 ºC
Förvaringstemperatur: -40 till 65 °C
Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 ºC
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % RH (icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid förvaring: 15 till 80% RH (icke-kondenserande)

Strömförsörjning

Strömförbrukning: 70 W (max), 37 W (startklar), 24 W (viloläge)
Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %),

2,6 A
Ljudeffekt

4,0 B(A) (inaktiv); 7,1 B(A) (vid drift, skanning via ADM med A4-papper med
standardinställningar vid 66 sid/min)

ENERGY STAR

Ja

anpassning till normer/säkerhet

IEC 60950-1: 2005 2:A UTGÅVAN; CSA/UL 60950-1, 2:a utgåvan (2007); EN
60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrtl; CB testcertifikat

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-direktiv 2004/108/EG (Europa); CISPR 22 utgåva 5: 2005 +A1: 2005 +A2:
2006, klass A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, klass A; EN 61000-3-2: 2006, klass
A (övertoner); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (flimmer); CISPR 24
utgåva 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003;
CE; FCC, KCC; SMA; C-tick

Produktmått

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

produktens vikt

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

Medföljer

L2719A: HP Digital Sender Flow 8500 fn1-arbetsstation för
dokumentregistrering (med inbyggd High Performance Secure-hårddisk); Fack
för maskinvaruintegrering, installationsguide, dokumentations-CD, universellt
nätaggregat, strömsladd

tillbehör

L2718A HP 100 ersättningssats för ADM-vals
T1936AA HP MFP-programvara för digital sändning 4.0

Garanti

Ett års garanti med reparation på platsen nästa arbetsdag samt telefon- och
webbsupport ingår. Garantin kan variera mellan olika länder på grund av olika
lagkrav. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HP:s
prisbelönta service- och supportalternativ i din region.

Service- och supporttillval

HZ666E – HP 3 års maskinvarusupport nästa arbetsdag Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
HZ668E – HP 3 års maskinvarusupport 4 timmar 13x5 Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
U6U06E – HPs nätverksinstallationtjänst för Scanjet 8500fn1/8500fn1 Flow
HZ675PE – HP 1 års maskinvarusupport efter garanti nästa arbetsdag Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
HZ677PE – HP 1 års maskinvarusupport efter garanti 4 timmar 13x5 Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow
HZ678PE – HP 2&nbsp
års maskinvarusupport efter garanti nästa arbetsdag Scanjet
8500fn1/8500fn1 Flow

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskriftsoch bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är
överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

av den inbäddade webbserverns sidor;

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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