Σαρωτής τροφοδότησης φύλλων HP Scanjet
Enterprise Flow 5000 s3
Ιδανικός για επιχειρήσεις που χρειάζονται έναν γρήγορο, αξιόπιστο
τρόπο ψηφιοποίησης εγγράφων και αποδοτικότητας στις
διαδικασίες του γραφείου, με έναν συμπαγή σαρωτή με έξυπνα
χαρακτηριστικά που παρέχουν καθαρά, ευανάγνωστα
αποτελέσματα και κάνουν εύκολη τη συνεργασία μεταξύ των
χρηστών.

Μετατρέψτε τα έντυπα έγγραφα σε
επιχειρησιακή ροή εργασιών
● Στείλτε τα σαρωμένα αρχεία όπου τα χρειάζεστε –
απευθείας στο cloud ή το SharePoint®1.
● Το μέγεθος του αρχείου μετράει – διασφαλίστε ότι
τα αρχεία αποθηκεύονται στο κατάλληλο μέγεθος
και συμπιέστε αυτόματα τα μεγάλα αρχεία.
● Ισιώστε τα έγγραφά σας – μετατρέψτε τα έντυπα
έγγραφα σε εύχρηστα αρχεία.
● Δημιουργήστε καθαρές και ευανάγνωστες σαρώσεις
σε ανάλυση έως 600 dpi.

Αξιοπιστία σε κάθε σελίδα
● Αποτυπώστε με ακρίβεια το περιεχόμενο που θέλετε
με την αυτόματη σάρωση, περικοπή και ανίχνευση
χρώματος.
● Πρόσω ολοταχώς – σαρώστε με ταχύτητες έως 30
σελίδες και 60 εικόνες το λεπτό.2
● Βασιστείτε σε αυτό το ισχυρό εργαλείο που είναι
σχεδιασμένο να χειρίζεται έως 2.000 σελίδες την
ημέρα.
● Συνετή κατανάλωση ενέργειας – αυτός ο σαρωτής
απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται,
για μείωση του ενεργειακού κόστους3.

Απλή σάρωση – στη στιγμή
● Εξοικονομήστε χρόνο και απλοποιήστε περίπλοκες
εργασίες σάρωσης με το HP Smart Document Scan
Software.
● Χωρά παντού στο γραφείο – εξοικονομήστε χώρο
εργασίας με έναν συμπαγή σαρωτή, σχεδιασμένο να
τοποθετείται ιδανικά.
● Σαρώστε με ένα πάτημα, εκχωρώντας τις
αγαπημένες σας ρυθμίσεις σε ένα κουμπί.
● Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο – απλοποιήστε την
υλοποίηση, την εγκατάσταση και τις ειδοποιήσεις
συμβάντων.

1 Απαιτείται σύνδεση Internet στο σαρωτή μέσω υπολογιστή, το λογισμικό HP Smart Document Scan Software (SDSS) και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

2 Ταχύτητες

λογισμικό.

σάρωσης έως 30 σελίδες/60 εικόνες το λεπτό στα 300 dpi (ασπρόμαυρη, έγχρωμη, κλίμακα του γκρι). Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το

3 Η τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης HP εξαρτάται από τη συσκευή και τις ρυθμίσεις.
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Τεχνολογία σάρωσης

Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS)

Τύπος σάρωσης

Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων· Έγχρωμη σάρωση: Ναι

Ταχύτητα σάρωσης

Έως 30 σελίδες/60 εικόνες το λεπτό (ασπρόμαυρη, γκρι, έγχρωμη, 300 dpi)

ανάλυση σάρωσης

Εξοπλισμός: Έως 600 x 600 dpi
Οπτική: Έως 600 dpi
Ενισχυμένη: Έως 600 dpi

Τύπος αρχείου σάρωσης

PDF (μόνο εικόνα, δυνατότητα αναζήτησης, MRC, PDF/A, κρυπτογραφημένο),
TIFF (μίας σελίδας, πολλών σελίδων, συμπιεσμένο: G3, G4, LZW, JPEG), DOC,
RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Τρόποι σάρωσης

Πίνακας ελέγχου με κουμπί σάρωσης μίας ή διπλής όψης, λογισμικό σάρωσης

Πηγή φωτός (σάρωση)

Φωτεινή ένδειξη LED

Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου

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

Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος bit

256· Βάθος Bit: 48 bit (εσωτερικά), 24 bit (εξωτερικά)

Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως)

4.000 σελίδες

Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης

Ναι, υπερηχητική

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων

Βασική, 50 φύλλων

ADF σάρωσης διπλής όψης

Ναι

Μέγεθος μέσων (ADF)

A4, A5; A6; A8; προσαρμοσμένα μεγέθη, υποστήριξη μεγάλου μήκους έως
3.098 mm

Βάρος μέσων (ADF)

41 έως 209 g/m²

Εξωτερικές θύρες I/O

1 Hi-Speed USB 2.0

Βασική συνδεσιμότητα

1 Hi-Speed USB 2.0

Προαιρετική συνδεσιμότητα

Διακομιστής συσκευής Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet USB, διακομιστής
συσκευής Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet USB, διακομιστής συσκευής Silex
SX-DS-3000WAN 802.11n Wireless και Gigabit Ethernet USB, διακομιστής
συσκευής Silex SX-DS-4000U2 High Performance Gigabit Ethernet USB

Πίνακας ελέγχου

οθόνη LCD 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων. Κουμπιά (ακύρωση, μονής όψης,
διπλής όψης, εργαλεία, λειτουργία, OK, πάνω, κάτω)

Λειτουργίες σαρωτή για
προχωρημένους

Σάρωση στο cloud (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync και άλλα μέσω προσαρμοσμένων πρόσθετων
προορισμού). Σάρωση στο SharePoint, συμπεριλαμβανομένου του SharePoint
στο Office 365 με μεταδεδομένα στήλης. Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους
σελίδας. Αυτόματη ανίχνευση χρώματος. Αυτόματος προσανατολισμός.
Αυτόματο ίσιωμα. Αυτόματη αφαίρεση κενών σελίδων. Αυτόματος
διαχωρισμός εγγράφων κατά γραμμοκώδικα, κενή σελίδα, αριθμό σελίδων ή
διαχωριστικό φύλλο HP. Μεταδεδομένα ενσωματωμένα στο PDF,
περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό αρχείο XML ή/και αποστέλλονται ως
μεταδεδομένα στήλης SharePoint. Αποστολή συμβάντων συντήρησης σαρωτή
μέσω e-mail

Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακής
αποστολής

Τοπικός φάκελος ή φάκελος δικτύου, email, SharePoint 2007 & 2010, Office
365, προορισμοί στο cloud όπως HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box,
Dropbox, Evernote, SugarSync, FTP, εκτυπωτής, φαξ; εφαρμογή με γραμμή
εντολών που καθορίζεται από το χρήστη, φάκελος στο web

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet), φάκελοι, ετικέτες, κάρτες (επαγγελματικές, ασφάλισης,
ανάγλυφες, ταυτότητες, πιστωτικές)

Έκδοση Twain

Έκδοση 2.1

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

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

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

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

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Υπολογιστής: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows

Περιβάλλον λειτουργίας

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35ºC
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 65ºC
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35ºC
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 15-80% σχετική υγρασία (χωρίς

συμπύκνωση)

Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 0-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Τροφοδοσία Ισχύος

Κατανάλωση ισχύος: 26,4 W (σάρωση), 5,26 W (ετοιμότητα), 1,43 W (αδράνεια),

Εκπομπές ισχύος ήχου

6,1 B(A)

ENERGY STAR

Ναι

πληροφορίες συμμόρφωσης με
κανονισμούς/ασφάλεια

IEC 60950-1:2005 +A1 και όλες οι τροποποιήσεις, CSA/UL 60950-1, 2η
έκδοση (2007), EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12, ασφάλεια EAC, CE για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, PVOC για την Κένυα, TER για το Κουβέιτ, SON για τη
Νιγηρία, SASO για τη Σαουδική Αραβία, NRCS για τη Νότια Αφρική, έγκριση
ασφαλείας για την Ουκρανία

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Εκπομπές Κλάσης B, CISPR 22:2008 (Διεθνές), Οδηγία EMC της ΕΕ
2004/108/ΕΚ, EN 55022:2010 (σήμανση CE), πιστοποιητικό EMC για EAC,
έγκριση EMC για Ουκρανία, EN 61000-3-2:2006 (υψηλές συχνότητες), EN
61000-3-3:2008 (διακυμάνσεις), ατρωσία CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Διαστάσεις προϊόντος

310 x 182,4 x 183,8 mm· συσκευασμένο: 395 x 298 x 332 mm

βάρος προϊόντος

4,82 kg· συσκευασμένο: 7,3 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

L2751A: Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP ScanJet Enterprise Flow 5000
s3; CD με λογισμικό σάρωσης; DVD Bonus Pack; Οδηγός εγκατάστασης;
Πανάκι καθαρισμού αυτόματου τροφοδότη εγγράφων; Καλώδιο USB;
Τροφοδοτικό; Καλώδιο τροφοδοσίας

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους, περιλαμβάνει τηλεφωνική και
online υποστήριξη. Η εγγύηση μπορεί να διαφέρει ανά χώρα/περιοχή βάσει
νομοθεσίας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support για
πληροφορίες σχετικά με τις κορυφαίες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης
της HP που διατίθενται στη χώρα/περιοχή σας.

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης

U8TF9E Υπηρεσία HP με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3
έτη για ScanJet Pro 3500
U8TG1E Υπηρεσία HP με επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για 3 έτη για ScanJet Pro 3500
U8TG4PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για ScanJet Pro 3500
U8TG5PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με επιτόπια
αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ScanJet Pro 3500

0,23 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,23 W (απενεργοποίηση)
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC, 50/60 Hz, 1,56 A

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Vista: Επεξεργαστής 2 GHz, μνήμη RAM 2 GB, 177 MB διαθέσιμος χώρος στον
σκληρό δίσκο (πριν από την εγκατάσταση, αφορά μόνο τα ελάχιστα
απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης και εργαλεία), USB 2.0, οθόνη SVGA
1.024 x 768·

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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