Průchozí skener HP Scanjet Enterprise Flow 5000
s3
Ideální pro podniky vyžadující rychlý, spolehlivý způsob digitalizace
papírových dokumentů a zlepšení efektivity kancelářských procesů,
prostřednictvím kompaktního skeneru s intuitivními funkcemi, které
poskytují zřetelné, čitelné výsledky a pomáhají uživatelům ve
snadné spolupráci.

Přeměna papíru na pracovní toky

Konzistentní výsledky

● Odesílejte naskenované soubory tam, kam
potřebujete – přímo do cloudového úložiště nebo do
služby SharePoint®.1

● Přesně zachyťte ten správný obsah s režimem
automatického skenování, oříznutím a detekcí barev.

● Na velikosti souboru záleží – zajistěte, aby soubory
byly ukládány s ohledem na velikost a automaticky
komprimujte velké soubory.
● Zjednodušte si kancelářskou práci – přeměňte
papírové kopie na snadno použitelné soubory.
● Ostrý obraz díky vytváření zřetelných, čitelných
naskenovaných dokumentů v rozlišení až 600 dpi.

● Plnou parou vpřed – rychle skenujte list za listem
rychlostí až 30 stránek a 60 obrázků za minutu.2
● Můžete se spolehnout, že tento skener vždy dodá
požadované výsledky díky konstrukci, která si poradí až
s 2 000 stránkami denně.
● Používejte energii s rozumem – tento skener se
automaticky vypne, když není zapotřebí, a pomáhá tak
šetřit náklady na elektřinu.3

Maximálně jednoduché skenování
● Ušetřete čas a zjednodušte si složité skenovací úlohy
díky softwaru HP Smart Document Scan.
● Prostorově nenáročný – ušetřete pracovní prostor
díky kompaktnímu skeneru navrženému tak, aby se
snadno vešel do kanceláře.
● Dosáhněte efektivního skenování jedním dotykem
pomocí přiřazení oblíbených nastavení jednomu
tlačítku.
● Ušetřete čas a úsilí IT oddělení – zjednodušte
zavedení, instalaci a upozornění na události.

1 Vyžaduje internetové připojení ke skeneru prostřednictvím počítače a softwaru HP Smart Document Scan (SDSS) a instalaci ovladače.

2 Rychlosti skenování jsou až 30 str./min a 60 obr./min, měřeno při rozlišení 300 dpi (černobíle, ve stupních šedi a barevně). Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.
3 Možnosti technologie HP Auto-Off závisí na zařízení a nastaveních.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technologie skenování

Kontaktní obrazový senzor (CIS)

Typ skeneru

Průchozí; Barevné skenování: Ano

Rychlost skenování

Až 30 str./min a 60 obr./min (černobíle, v odstínech šedé, barevně, 300 dpi)

rozlišení skenování

Hardware: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi
Rozšířené: Až 600 dpi

Formát skenovaných souborů

PDF (pouze obrazové, s možností hledání, MRC, PDF/A, šifrované), TIFF
(jednostránkové, vícestránkové, komprimované: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF,
WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Vstupní režimy skenování

Ovládací panel s tlačítkem jednostranného a oboustranného skenování,
software pro skenování

Světelný zdroj (skenování)

LED dioda

Nastavení výstupního rozlišení

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

Odstíny šedé / bitová hloubka

256; Bitová hloubka: 48bitové (interní), 24bitové (externí)

Pracovní kapacita (denně)

4 000 stran

Detekce podání více listů současně

Ano, ultrazvuková

Kapacita automatického podavače
dokumentů

Standardně, 50 listů

Oboustranné skenování
prostřednictvím automatického
podavače dokumentů

Ano

Velikost médií (aut. podavač
dokumentů)

A4; A5; A6; A8; Vlastní velikosti; Podpora stránek o délce až 3 098 mm

Hmotnost médií (aut. podavač
dokumentů)

41 až 209 g/m²

Externí vstupní/výstupní porty

1 Hi-Speed USB 2.0

Standardní připojitelnost

1 Hi-Speed USB 2.0

Volitelná připojitelnost

Server zařízení s rozhraním USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; Server
zařízení s rozhraním USB Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; Server zařízení s
rozhraním USB WiFi 802.11n a Gigabit Ethernet SX-DS-3000WAN; Server
zařízení s rozhraním USB vysokovýkonný Gigabit Ethernet Silex
SX-DS-4000U2;

Ovládací panel

2řádkový, 16místný displej LCD; Tlačítka (Zrušit, Jednostranný, Oboustranný,
Nástroje, Napájení, OK, Nahoru, Dolů)

Pokročilé funkce skeneru

Skenování do cloudu (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync a další služby prostřednictvím modulů uživatelských cílů);
Skenování do služby SharePoint, včetně služby SharePoint v sadě Office 365, s
metadaty sloupců; Automatická detekce formátu stránky; Automatická detekce
barev; Automatická orientace; Automatické vyrovnání; Automatické vyřazení
prázdných stránek; Automatické oddělování dokumentů podle čárového kódu,
prázdné stránky, počtu stránek nebo oddělovacího listu HP; Metadata
integrovaná do souboru PDF, zahrnutá v samostatném souboru XML anebo
odeslaná jako metadata sloupců ve službě SharePoint; Události údržby skeneru
zasílané e-mailem

Standardní funkce digitálního
odesílání

Místní nebo síťová složka; E-mail; SharePoint 2007 & 2010; Office 365;
cloudová umístění včetně HP Flow CM; Google Drive; SkyDrive; Box; Dropbox;
Evernote; SugarSync; FTP; Tiskárna; Fax; Uživatelem definovaná aplikace na
příkazovém řádku; Webová složka

Podporované typy médií

Papír (běžný, inkoustový), obálky, štítky, karty (vizitky, pojištění, embosované,
plastikové identifikační, kreditní)

Twain verze

Verze 2.1

Dodávaný software

HP TWAIN, software Smart Document Scan (SDSS), nástroj Scanner Tools Utility
(STU), Nuance PaperPort, Readiris Pro, Cardiris Pro, WIA, EMC ISIS

Kompatibilní operační systémy

Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista

Minimální požadavky na systém

Počítač: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista: procesor 2

Provozní prostředí

Rozsah provozních teplot: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 65 °C
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 až 35 °C
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 80% relativní vlhkost (bez kondenzace)
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 0 až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace)

Napájení

Spotřeba energie: 26,4 W (skenování), 5,26 W (pohotovostní režim), 1,43 W

Zvukové emise – napájení

6.1 B(A)

ENERGY STAR

Ano

informace o kompatibilitě s
předpisy/bezpečnost

IEC 60950-1:2005 +A1 a všechny příslušné dodatky; CSA/UL 60950-1, 2.
vydání (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Bezpečnostní zásady při
práci se zdrojem světla EAC Značka CE (Evropská unie); PVOC (Keňa); TER
(Kuvajt); SON (Nigérie); SASO (Saúdská Arábie); NRCS (Jižní Afrika); Schválení
bezpečnosti (Ukrajina);

Elektromagnetická kompatibilita

Emise třídy B; CISPR 22:2008 (mezinárodní); Směrnice Evropské unie EMC
2004/108/ES, EN 55022:2010 (značka CE); Certifikát EAC EMC; Schválení EMC
pro Ukrajinu; EN 61000-3-2:2006 (harmonické kmity); EN 61000-3-3:2008
(blikání); Imunita CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Rozměry produktu

310 x 182,4 x 183,8 mm; včetně obalu: 395 x 298 x 332 mm

hmotnost produktu

4,82 kg; včetně obalu: 7,3 kg

Co je obsaženo v krabici

L2751A: Skener HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s3 s podáváním listů; Disk
CD se softwarem pro skenování; Disk DVD s bonusovým balíčkem; Instalační
příručka; Čisticí hadřík automatického podavače dokumentů; Kabel USB; Zdroj
napájení; Napájecí kabel

Záruka

Jednoletá omezená záruka na hardware včetně telefonní a webové podpory. V
závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit.
Chcete-li se dozvědět více o prvotřídních službách podpory a servisu
společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku
http://www.hp.com/support.

Možnosti služeb a podpory

U8TF9E 3letá služba výměny HP následující pracovní den pro skener ScanJet
Pro 3500
U8TG1E 3letá služba výměny HP v místě instalace následující pracovní den pro
skener ScanJet Pro 3500
U8TG4PE 1letá pozáruční služba výměny HP následující pracovní den pro
skener ScanJet Pro 3500
U8TG5PE 1letá pozáruční služba výměny HP v místě instalace následující
pracovní den pro skener ScanJet Pro 3500

(režim spánku), 0,23 W (automatické vypnutí), 0,23 W (vypnuto)
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V AC, 50/60 Hz, 1,56 A

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci
vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání
prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim
individuálním potřebám.

GHz, 2 GB paměti RAM, 177 MB volného místa na pevném disku (před instalací
pouze minimálně požadovaného ovladače a modulu nástrojů), port USB 2.0,
monitor SVGA s rozlišením 1 024 x 768;

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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