Rede

Scanners de documentos HP ScanJet
Todos os scanners de nosso premiado portfólio ScanJet ajudam você a
gerenciar documentos e melhorar o fluxo de trabalho em sua empresa. Quer
você tenha um desktop em uma pequena empresa ou faça parte de uma rede
corporativa global, temos um scanner de documentos para você que é fácil de
usar e gerenciar.

Workstation de captura
de documentos HP Digital
Sender Flow 8500 fn1

HP Digital Sender
A Workstation de captura de documentos HP Digital Sender Flow 8500
fn1 é um scanner de alta velocidade e alto desempenho que você pode
compartilhar com sua equipe. Ela torna fácil colaborar, porque todos
usam um único dispositivo para digitalizar diretamente para uma
pasta de rede ou impressora compartilhada, assim como para e-mail,
Microsoft SharePoint ou unidade USB.

Preço de varejo estimado

US$ 3.199

Código do produto

L2719A

Velocidade em preto e branco

60 ppm/120 ipm a 300 ppi

Velocidade em cores

60 ppm/120 ipm a 200 ppi
45 ppm/90 ipm a 300 ppi

HP EveryPage1

Sim

Detecção de alimentação múltipla Ultrasonic

Sim

Capacidade do ADF (folhas)

100

Ciclo de serviço diário recomendado

5.000

Digitalização em frente e verso

Única passada

Resolução máxima (ppi)

600

Digitaliza cartões de identificação em relevo

No scanner de mesa

Tamanho da tela de toque (diagonal)

8,0” colorida

Resolução da tela de toque

Full SVGA

Nosso scanner em rede — o HP Digital Sender Flow 8500 fn1 —
mantém um ritmo acelerado enquanto aumenta a produtividade da
equipe:

Visualização do documento na tela

• Sem gargalos na produção. Otimize seu fluxo de trabalho ao
digitalizar até 60 páginas ou 120 imagens por minuto.

Documentos pesquisáveis

Tamanho do scanner de mesa (cm, L x C)

Sim
PDF (somente imagem, pesquisável, PDF/A,
criptografado), TIFF (única página, várias páginas,
compactado: G3, G4, LZW), JPG, XPS, texto, texto em
Unicode, RTF, HTML, CSV
OCR integrado
E-mail, pasta de rede, flash USB, fax de LAN/Internet,
Microsoft SharePoint
Corte automático, desenviesamento automático,
orientação automática, autodetecção de cores, tom
automático, exclusão de páginas em branco, inibição
de cores, apagamento de bordas, OCR
Opcional: Fornece fluxo de trabalho adicional e
vários destinos
21,6 x 35,5

Tamanho do papel do ADF — máx. (cm, L x C)

21,6 x 86,3

Tamanho do papel do ADF — mín. (cm, L x C)

6,8 x 14,7

• Sem necessidade de reinserir configurações de digitalização
todas as vezes. Em vez disso, selecione uma definição rápida
predefinida a partir do grande painel de controle colorido HP Easy
Select.

Interface

10/100/1000 GB Ethernet

Dimensões (polegadas, L x P x A)

52,0 x 53,3 x 30,81

Peso (Kg)

21,1

HP Web Jetadmin gerenciável
Recursos de segurança

Sim

• Não é preciso se preocupar com páginas perdidas Graças à
tecnologia HP EveryPage1 com digitalização ultraconfiável e grande
tela de visualização instantânea, você pode verificar cada página.

Autenticação

Gerencie e controle todo o seu conjunto de scanners e multifuncionais
HP com soluções de segurança e gerenciamento líderes de mercado
da HP:

Garantia padrão

1 ano

Pós-garantia no próximo dia útil, por 1 ano*

HZ733PE [O]

Próximo dia útil, por 3 anos*

HZ727E [O]

Próximo dia útil, por 5 anos*

HZ729E [O]

• Sem esperar o encerramento do OCR (reconhecimento óptico de
caracteres). Simplesmente coloque até 100 páginas no ADF
(alimentador automático de documentos), aperte o botão de
digitalização e remova seu documento. A digitalização é processada
em segundo plano, assim a próxima pessoa pode começar seu
trabalho de digitalização sem ter que esperar seu trabalho terminar.

• Use o HP Web Jetadmin para gerenciar e monitorar seus dispositivos
de digitalização e a tecnologia HP FutureSmart para manter o
conjunto de dispositivos atualizado para ter um ótimo desempenho.
• Saiba que seus dados confidenciais estão protegidos no disco rígido
seguro de alto desempenho criptografado da HP — padrão no HP
Digital Sender.
• Crie e compartilhe informações empresariais confidenciais com
segurança usando PDFs criptografados e protegidos por senha.

Tipos de arquivo

Destinos de digitalização
Recursos de digitalização
Software HP Digital Sending (DSS)

Compatibilidade dos cartões de acesso

Windows®, Kerberos, LDAP, LDAP sobre SSL,
Novell, PIN
HP Access Control

Disco rígido criptografado

Padrão (FIPS opcional)

Serviços HP Care Pack (EUA)

Os scanners de documentos HP ScanJet permitem que você:
• Conecte-se a uma variedade de soluções de gerenciamento de
documentos. Os scanners de documentos HP ScanJet suportam soluções de
terceiros populares como Kofax e Laserfiche e incorporam os padrões TWAIN
e ISIS.
• Aumente a produtividade e melhore os processos de negócios.
Automatiza digitalmente os processos de negócios como aplicações
bancárias, formulários do governo e documentos imobiliários com uma
solução da HP.
• Economize tempo. Os scanners de documentos HP ScanJet incluem ADFs de
alta capacidade que são ideais para departamentos de alto volume que lidam
com trabalhos grandes todos os dias.
• Seja preciso. Para que serve a digitalização rápida se você perder uma
página? A tecnologia HP EveryPage1 oferece a você a confiança de que todos
os documentos são adequadamente digitalizados todas as vezes. E ela lida
com documentos de quase qualquer tipo, incluindo correspondência
dobrada, pilhas de tamanhos diferentes e cartões de visita.
• Seja versátil. Os scanners de documentos HP ScanJet são repletos de
recursos flexíveis que permitem que você faça coisas como digitalizar ambos
os lados, remover páginas em branco, usar OCR e enviar para vários destinos
de uma vez.
• Seja econômico. Projetamos nossos scanners de documentos HP ScanJet
para alta utilização e longa vida útil. Eles são ainda mais eficientes e duráveis
com uma simples manutenção de rotina como limpeza e substituição de
rolos do ADF. E, como toda a linha de produtos possui certificação ENERGY
STAR®, eles consomem menos energia.
• Obtenha a qualidade de que você precisa e espera. Os scanners de
documentos HP ScanJet incluem recursos que fazem suas digitalizações
terem uma ótima aparência. As páginas podem ser automaticamente
dimensionadas, giradas e endireitadas para que fiquem da forma que você
quiser com o clique de um botão.
• Trabalhe de modo mais inteligente. Não é necessário gastar tempo extra
organizando seus originais antes de digitalizar. Deixe que o software gire
automaticamente as páginas que estiverem de cabeça para baixo, endireite
páginas tortas e mantenha os tamanhos de página originais — assim um
cheque fica do tamanho de um cheque e uma página tamanho Carta fica do
tamanho Carta.

Tecnologia para melhores resultados de negócios
Para saber mais, acesse hp.com/go/docmgmt

* O = no local, X = troca

Software HP Digital Sending
Para saber mais, acesse hp.com/go/dss

1 EveryPage é uma tecnologia de digitalização da HP que separa, detecta, alimenta e digitaliza páginas com
maior confiança pelo scanner.
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Portfólio de scanners
Capture. Gerencie. Compartilhe.

Alimentação por folhas

Scanner de mesa, com alimentador automático de documentos (ADF)

HP ScanJet Pro
2500 f1

HP ScanJet Pro
3500 f1

HP ScanJet Pro
4500 fn1

HP ScanJet Enterprise
Flow 7500

HP ScanJet Enterprise
Flow N9120 (A3)

HP ScanJet Pro
2000 s1

HP ScanJet Pro
3000 s3

HP ScanJet Enterprise
Flow 5000 s4

HP ScanJet Enterprise
Flow 7000 s3
US$ 999

Preço de varejo estimado

US$ 299

US$ 549

US$ 899

US$ 1.499

US$ 3.999

US$ 329

US$ 479

US$ 799

Código do produto

L2747A

L2741A

L2749A

L2725B

L2683B

L2759A

L2753A

L2755A

L2757A

Velocidade em preto e branco

20 ppm/40 ipm a 300 ppi

25 ppm/50 ipm a 300 ppi

30 ppm/60 ipm a 300 ppi

50 ppm/100 ipm a 200 ppi

50 ppm/100 ipm a 200 ppi

24 ppm/48 ipm a 300 ppi

35 ppm/70 ipm a 300 ppi

50 ppm/100 ipm a 300 ppi

75 ppm/150 ppm a 300 ppi

Velocidade em cores

20 ppm/40 ipm a 300 ppi

25 ppm/50 ipm a 300 ppi

30 ppm/60 ipm a 300 ppi

50 ppm/100 ipm a 200 ppi

50 ppm/100 ipm a 200 ppi

24 ppm/48 ipm a 300 ppi

35 ppm/70 ipm a 300 ppi

50 ppm/100 ipm a 300 ppi

75 ppm/150 ppm a 300 ppi

HP EveryPage1

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Detecção de alimentação múltipla Ultrasonic

Não

Sim2

Sim2

Sim

Sim

Não

Sim2

Sim2

Sim2

Capacidade do ADF (folhas de 20 lb)

50

50

50

100

200

50

50

80

80

Ciclo de serviço diário recomendado

1.500

3.000

4.000

3.000

5.000

2.000

3.500

6.000

7.500

Opções de digitalização (ADF)

Em frente e verso de única passada

Em frente e verso de única passada

Em frente e verso de única passada

Em frente e verso de única passada

Em frente e verso de única passada

Em frente e verso de única passada

Em frente e verso de única passada

Em frente e verso de única passada

Em frente e verso de única passada

Resolução máxima (ppi)

1200

1200

1200

600

600

1200

1200

1200

1200

Digitaliza cartões de identificação em relevo

No scanner de mesa

No scanner de mesa

No scanner de mesa

No scanner de mesa

Pelo alim. automático de documentos

Pelo alim. automático de documentos

Pelo alim. automático de documentos

Pelo alim. autom. de documentos

Digitalização a partir do painel frontal

4 botões configuráveis

Sistemas de menu para execução de
até 7 perfis de digitalização

Sistemas de menu para execução de
até 30 perfis de digitalização

2 botões configuráveis

Botão de digitalização

Botão de digitalização

Sistemas de menu para execução de até 10 perfis de digitalização

Controladores
HP Web Jetadmin gerenciável
Tamanho do scanner de mesa (cm, L x C)
Tamanho do papel do ADF — máx. (cm, L x C)
Tamanho do papel do ADF — mín. (cm, L x C)
Interface

TWAIN/WIA
Não
21,6 x 29,7
21,6 x 309,8
10,4 x 14,7
USB 2.0 de alta velocidade

TWAIN/WIA
Não
21,6 x 29,7
21,6 x 309,8
10,4 x 14,7
USB 3.0 SuperSpeed

No scanner de mesa
Tela toque colorida com digitalização
para computador, digitalização para
e-mail e digitaliz. para pasta de rede
TWAIN/ISIS/WIA
Não
21,6 x 35,5
21,6 x 309,8
10,4 x 14,7
USB 3.0 SuperSpeed

TWAIN/ISIS/WIA
Sim
21,6 x 35,5
21,6 x 86,3
6,7 x 14,7
USB 2.0 de alta velocidade

TWAIN/ISIS/WIA
Sim
29,7 x 43,1
29,7 x 86,3
6,7 x 14,7
USB 2.0 de alta velocidade

TWAIN/ISIS/WIA
Não
N/D
21,6 x 86,3
5,0 x 5,0
USB 2.0 de alta velocidade

TWAIN/ISIS/WIA
Sim (descoberta e monitor. remotos)
N/D
21,6 x 309,8
5,0 x 5,0
USB 3.0 SuperSpeed

TWAIN/ISIS/WIA
Sim (descoberta e monitor. remotos)
N/D
21,6 x 309,8
5,0 x 5,0
USB 3.0 SuperSpeed

Conexão em rede

N/D

N/D

Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

N/D

N/D

N/D

TWAIN/ISIS/WIA
Não
N/D
21,6 x 309,8
5,0 x 7,3
USB 3.0 SuperSpeed
Wi-Fi Direct com
HP ScanJet Wireless Adapter 100
opcional

Wi-Fi Direct com HP ScanJet Wireless
Adapter 100 opcional

Wi-Fi Direct com HP ScanJet Wireless
Adapter 100 opcional

Digitalização para e-mail,
digitalização para pasta
52,0 x 38,6 x 14,4
5,99

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

51,8 x 45,6 x 20,3
10,6

69,19 x 55,8 x 33,81
37,6

29,9 x 17,2 x 15,24
2,59

30,99 x 19,79 x 19
7,5

30,99 x 19,79 x 19
3,4

30,99 x 19,79 x 19
3,8

Envio digital

N/D

N/D

Dimensões (cm, L x P x A)
Peso (Kg)

45,2 x 35,0 x 12,1
4,3

45,9 x 38,6 x 14,4
5,5

Software
Aplicativo HP JetAdvantage Capture

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Kofax VRS
Reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
avançado
Gerenciamento de documentos pessoais

Não

Não

Pro 5.1

Pro 5.1

Pro 5.1

Não

Não

Não

Pro 5.1

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Não

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

Cartões de visita

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

Não

Não

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

Software da HP

HP Scan (com OCR integrado)

Tipos de arquivos do Windows

Para texto e imagens: PDF somente imagem, pesquisável, iHQR, PDF/A, criptografado), TIFF (única página, várias páginas),
RTF (Rich Text), TXT (Text), JPG, BMP, PNG

Destinos 3

Pasta de rede/local, e-mail, Google DriveTM, Dropbox

Recursos HP Scan e HP TWAIN

Suporte para Mac

Remoção de páginas em branco;
Orientação automática; Detecção
automática de cores; Corte
automático; Endireitar conteúdo;
Exposição automática; Preto
automático e limite em branco;
Conteúdo aprimorado em preto e
branco; Mesclar páginas; Remoção de
furo; Apagamento de bordas; Limpeza
de fundo; Remoção de fundo; Inibição
de cores; Vários destinos; OCR
Sim4

Software HP Smart Document Scan (com OCR integrado)
PDF (somente imagem, pesquisável, MRC, PDF/A, criptografado), TIFF (-uma
página, várias páginas, compactado: G3, G4, LZW, JPG), DOC (Word), RTF, WPD
(WordPerfect), XLS (Excel), TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Pasta de rede/local, e-mail, FTP, impressora, Microsoft® SharePoint® e OneDrive,
Webfolder, PaperPort, Google Drive, Box, SugarSync, Evernote, Office 365,
Dropbox

Software HP Scan (com OCR integrado)
Para texto e imagens: PDF somente imagem, pesquisável, iHQR, PDF/A,
criptografado), TIFF (única página, várias páginas), RTF (Rich Text), TXT (Text),
JPG, BMP, PNG

Software HP Smart Document Scan (com OCR integrado)
PDF (somente imagem, pesquisável, MRC, PDF/A, criptografado), TIFF (-uma
página, várias páginas, compactado: G3, G4, LZW, JPG), DOC (Word), RTF, WPD
(WordPerfect), XLS (Excel), TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Pasta de rede/local, e-mail, Microsoft SharePoint e OneDrive, Google Drive,
Dropbox, FTP

Pasta de rede/local, e-mail, FTP, impressora, Microsoft SharePoint e OneDrive,
Webfolder, Google Drive, Office 365, Dropbox

Sim

Não

Não

1 ano

1 ano

1 ano

Remoção de páginas em branco; Orientação automática; Detecção automática
de cores; Corte automático; Endireitar conteúdo; Exposição automática; Preto
automático e limite em branco; Conteúdo aprimorado em preto e branco; Mesclar
páginas; Remoção de furo; Apagamento de bordas; Limpeza de fundo; Remoção
de fundo; Inibição de cores; Detecção de problema de alimentação; Vários
destinos; OCR

Remoção de páginas em branco; Orientação automática; Detecção automática
de cores; Corte automático; Endireitar conteúdo; Exposição automática; Preto
automático e limite em branco; Conteúdo aprimorado em preto e branco; Mesclar
páginas; Remoção de furo; Apagamento de bordas; Limpeza de fundo; Remoção
de fundo; Inibição de cores; Detecção de problema de alimentação; OCR; Detecção
de código de barra; Separar documentos (em código de barra, páginas em branco
etc.); Vários destinos automáticos;

Sim4

Sim4

Sim

Não

Remoção de páginas em branco;
Orientação automática; Detecção
automática de cores; Corte
automático; Endireitar conteúdo;
Exposição automática; Preto
automático e limite em branco;
Conteúdo aprimorado em preto e
branco; Mesclar páginas; Remoção de
furo; Apagamento de bordas; Limpeza
de fundo; Remoção de fundo; Inibição
de cores; Vários destinos; OCR
Sim

1 ano
U8TG4PE [X]
U8TG5PE [X]
U8TF9E [X]
U8TG1E [X]
N/D

1 ano
U8ZS4PE (X)
U8ZS5PE (OX)

1 ano

1 ano

1 ano

Remoção de páginas em branco; Orientação automática; Detecção automática de cores; Corte automático; Endireitar
conteúdo; Exposição automática; Preto automático e limite em branco; Conteúdo aprimorado em preto e branco; Mesclar
páginas; Remoção de furo; Apagamento de bordas; Limpeza de fundo; Remoção de fundo; Inibição de cores; Detecção de
problema de alimentação; Vários destinos; OCR

Serviços HP Care Pack (EUA)5
Garantia padrão
Pós-garantia no próximo dia útil, por 1 ano*
Próximo dia útil, por 3 anos*
Próximo dia útil, por 5 anos*

1 ano
U8TH2PE [X]
U8TG7E [X]
U8TG9E [X]
N/D

*O = no local, X = troca
Todos os scanners de documentos HP ScanJet possuem conformidade com Energy Star, com exceção do N9120.

U4939E [X]
UH361E [OX]

UV257PE [X]
U4937E [X]
U4938E [X]
N/D

EveryPage é uma tecnologia de digitalização da HP que separa, detecta, alimenta e digitaliza páginas com maior confiança pelo
scanner.

1

2
3

UJ991PE [x]

N/D

N/D

N/D

N/D

UJ990E [X]

U9JQ3E [X]

U9JR1E [X]

UH370E [X]

U1Q59E [X]

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Permite a definição de áreas da página a serem excluídas de várias páginas.
Pode requerer o download de um formulário atualizado hp.com/support.

4
5

Tipos de arquivo para OS X: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT.
Para ver a lista completa de serviços HP Care Pack, acesse hp.com/go/cpc.

