HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 lapadagolós
lapolvasó
Ideális olyan vállalatok számára, amelyek gyors, megbízható
módszert igényelnek a papírdokumentumok digitalizálásához és az
irodai folyamatok hatékonyságának növeléséhez. Ehhez tiszta, jól
olvasható eredményeket biztosító és a felhasználók
együttműködését megkönnyítő, intuitív szolgáltatásokkal
rendelkező kompakt lapolvasót használhatnak.

Alakítsa át papíralapú dokumentumait
üzleti folyamatainak megfelelően
● A beolvasott fájlokat a kívánt helyre küldheti –
közvetlenül a felhőbe vagy a SharePoint®
szolgáltatásba.1
● Mert a fájlméret számít – a fájlokat a méret
figyelembevételével mentheti, és a nagy méretű
fájlokat automatikusan tömörítheti.
● Leegyszerűsítheti a papírmunkát – a
papírmásolatokat könnyen használható fájlokká
alakíthatja.
● Az akár 600 dpi felbontás tiszta, jól olvasható
beolvasásokat eredményez.

Megbízható eredmény minden oldalon
● Pontosan rögzítheti a megfelelő tartalmat az
automatikus beolvasási üzemmód, a körülvágás és a
színfelismerés segítségével.
● Teljes gőzzel előre – akár 30 oldal/perc, illetve 60
kép/perc sebességgel száguldhat végig a beolvasandó
dokumentumokon.2
● Ez az erőteljes készülék akár napi 2000 oldalas
terheléssel is megbirkózik, minden nap.
● Intelligens energiafelhasználás – ez a lapolvasó az
energiaköltségek csökkentése érdekében
automatikusan kikapcsol, ha nincs rá szükség.3

Egyszerű beolvasás – néhány lépés, és
kész
● A HP Smart Document Scan szoftver segítségével
időt takaríthat meg, és leegyszerűsítheti az összetett
beolvasási feladatokat.
● Az irodába tervezve – ezzel az irodai használatra
tervezett, kompakt lapolvasóval hatékonyan
használhatja ki az irodai munkaterületet.
● Egyetlen érintéssel, hatékonyan végezhet beolvasást,
ha a kedvenc beállításait egy gombhoz rendeli.
● Időt és energiát takaríthat meg az informatikusoknak
– egyszerűsítheti a központi telepítést, az egyéni
telepítéseket és az eseményriasztásokat.

1Működéséhez internetkapcsolat szükséges a lapolvasón, amely megvalósítható egy számítógép, a HP Smart Document Scan Software (SDSS) és illesztőprogram telepítésével.

2Akár
30 oldal/perc, illetve 60 kép/perc beolvasási sebesség 300 dpi felbontás mellett (fekete-fehér, szürkeárnyalatos és színes). A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól
függően változhat.
3A HP automatikus kikapcsolási technológiája a készüléktől és a beállításoktól függően érhető el.

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 lapadagolós lapolvasó
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Beolvasási technológia

Contact Image Sensor (CIS) technológia

Beolvasás típusa

Lapadagolás; Színes beolvasás: Van

Beolvasás sebessége

Akár 30 oldal/60 kép percenként (fekete-fehér, szürkeárnyalatos, színes, 300
dpi)

lapolvasási felbontás

Hardver: Max. 600 x 600 dpi
Optikai: Legfeljebb 600 dpi
Javított: Legfeljebb 600 dpi

Beolvasási fájlformátum

PDF (csak kép, kereshető, MRC, PDF/A, titkosított), TIFF (egyetlen oldal, több
oldal, tömörített: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS,
HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Lapolvasási bevitel

Kezelőpanel Egyoldalas vagy Kétoldalas gombbal, lapolvasószoftver

Fényforrás (lapolvasáshoz)

Fénykibocsátó dióda (LED)

Kimeneti felbontás dpi beállításai

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

Szürkeárnyalatos szintek / bitmélység

256; Bitmélység: 48 bites (belső), 24 bites (külső)

Karbantartási ciklus (napi)

4000 oldal

Többszörös behúzás érzékelése

Van, ultrahangos

Automatikus lapadagoló kapacitása

Szabványos, 50 lapos

Kétoldalas beolvasás (automatikus
dokumentumadagoló)

Van

Hordozóanyagok mérete
(automatikus dokumentum-adagoló)

A4; A5; A6; A8; Egyéni méretek; Hosszú oldalak támogatása akár 3098 mm-ig

Hordozóanyagok súlya (automatikus
dokumentum-adagoló)

41–209 g/m²

Külső I/O portok

1 nagy sebességű USB 2.0 port

Szabvány csatlakoztathatóság

1 nagy sebességű USB 2.0 port

Választható csatlakoztathatóság

Silex SX-DS-3000U1 gyors Ethernet USB-eszközkiszolgáló; Silex SX-3000GB
Gigabit Ethernet USB-eszközkiszolgáló; Silex SX-DS-3000WAN 802.11n
vezeték nélküli és Gigabit Ethernet USB-eszközkiszolgáló; Silex SX-DS-4000U2
nagy teljesítményű Ethernet USB-eszközkiszolgáló

Kezelőpanel

2 soros, 16 karakteres LCD; gombok (Mégse, Egyoldalas, Kétoldalas, Eszközök,
Tápkapcsoló, OK, Fel, Le)

A lapolvasó speciális funkciói

Beolvasás felhőbe (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync és egyebek egyéni célhelyű beépülő modulokkal);
Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba, akár az Office 365 SharePoint
eszközébe is, oszlopos metaadatokkal; Automatikus oldalméret-felismerés;
Automatikus színfelismerés; Automatikus tájolás; Automatikus kiegyenesítés;
Üres oldal automatikus kihagyása; Dokumentumok automatikus elválasztása
vonalkóddal, üres oldallal, oldalszámmal vagy HP elválasztó lappal; PDF-fájlba
ágyazott metaadatok, különálló XML-fájlban és/vagy SharePoint oszlopos
metaadatokként feltöltve; E-mailen keresztül küldött lapolvasó-karbantartási
események

Digitális adás alapjellemzői

Helyi vagy hálózati mappa; E-mail; SharePoint 2007 és 2010; Office 365;
felhőalapú célhelyek, beleértve a HP Flow CM eszközt; Google Drive; SkyDrive;
Box; Dropbox; Evernote; SugarSync; FTP; Nyomtató; Fax; Felhasználó által
meghatározott parancssori alkalmazás; Webes mappa

Támogatott papírtípusok

Papír (sima, tintasugaras), borítékok, címkék, kártyák (névjegykártyák,
biztosítási kártyák, dombornyomott kártyák, műanyag azonosító kártyák,
hitelkártyák)

Twain verziószáma

2.1-es verzió

Szoftver mellékelve

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

Kompatibilis operációs rendszerek

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

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Windows 10, Windows 8/Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista: 2

Működési környezet

Működési hőmérséklet tartomány: 10–35 ºC
Tárolási hőmérséklet tartomány: –40 és 65 ºC között
Javasolt működési hőmérséklet tartomány: 10–35 ºC
Javasolt működési páratartalom tartomány: 15% – 80% relatív páratartalom (nem

lecsapódó)

Nyugalmi páratartalom-tartomány: 0% – 90% relatív páratartalom (nem

lecsapódó)
Áramellátás

Energiafogyasztás: 26,4 watt (beolvasás), 5,26 watt (készenlét), 1,43 watt (alvó

Zajkibocsátás

6,1 B(A)

ENERGY STAR

Van

jogi és biztonsági tudnivalók

IEC 60950-1:2005 +A1 és minden vonatkozó módosítás; CSA/UL 60950-1,
második kiadás (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; EAC biztonság;
Európai Unió (CE); Kenya PVOC; Kuvait TER; Nigéria SON; Szaúd-Arábia SASO;
Dél-afrikai Köztársaság NRCS; Ukrán biztonsági jóváhagyás

Elektromágneses megfelelés

B osztályú kibocsátási értékek; CISPR 22:2008 (Nemzetközi); Európai Unió
2004/108/EK számú EMC-irányelve; EN 55022:2010 (CE jel); EAC EMC
tanúsítvány; Ukrajnai EMC-jóváhagyás; EN 61000-3-2:2006 (harmonikus
áramok); EN 61000-3-3:2008 (villogás); Immunitás CISPR 24:2010, EN
50024:2010

A termék mérete

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

a termék tömege

4,82 kg; csomagolva: 7,3 kg

A doboz tartalma

L2751A: HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s3 lapadagolós lapolvasó; CD
lapolvasó szoftverrel; DVD bónuszcsomag; Üzembe helyezési útmutató;
Tisztítókendő az automatikus lapadagolóhoz; USB-kábel; Tápegység;
Tápkábel

Garancia

Egy év korlátozott hardverjótállás, telefonos és webes támogatással. A
jótállás feltételei az adott ország jogszabályaitól függően változhatnak.
Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP
világszínvonalú szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

U8TF9E – HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro
3500 készülékhez
U8TG1E – HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatás
ScanJet Pro 3500 készülékhez
U8TG4PE – HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő
munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro 3500 készülékhez
U8TG5PE – HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő
munkanapi helyszíni csereszolgáltatás ScanJet Pro 3500 készülékhez

állapot), 0,23 watt (automatikus kikapcsolás) 0,23 watt (kikapcsolva)
Tápellátási igény: Bemeneti feszültség: 100–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 1,56 A

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

GHz-es processzor, 2 GB RAM, 177 MB szabad merevlemez-terület (csak a
minimálisan kötelező illesztőprogramok és eszközök moduljának telepítése
előtt), USB 2.0, 1024 x 768 SVGA monitor;

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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