
HP Scanjet Enterprise 7500 síkágyas lapolvasó

Ideális a felügyelt környezetben dolgozó munkacsoportok
számára, amelyek a meglévő dokumentumkezelő
rendszerbe könnyen beilleszthető, vagy önálló
megoldásként is üzemelő, hatékony, megbízható
lapolvasási megoldást igényelnek.

● Higanymentes lámpák.
● A lapolvasó használaton kívüli automatikus leállításának bekapcsolásával energia

takarítható meg.
●

A LED alapú lapolvasási technológiával mérsékelhető az energiafogyasztás1.

ENERGY STAR® minősítésű termék

1 Hagyományos fluoreszcens lámpákkal összehasonlítva.
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott. A HP
eszközgazdálkodási és újrahasznosítási szolgáltatásai megkönnyítik a selejtezést.

Gyors beolvasás és kiváló képminőségű
eredmények.
● Gyors, megbízható beolvasás – percenként akár

50 oldal/100 kép sebességgel, 200 dpi-s
fekete-fehér, szürkeárnyalatos és színes módban.

● Egyszerre akár 100 oldal is beolvasható, és
többféle papírtípus, -vastagság és -méret is
válaszható – akár 86 cm-es hosszúságban is.

● A síkágyas lapolvasó használatával könyvek,
főkönyvek, jegyzetek, kártyák és egyebek
olvashatók be.

● A HP intelligens dokumentum-lapolvasó szoftver
testre szabható beolvasási profilokat, képjavítást,
meghatározott helyre történő fájlmentést és sok
mást biztosít.A négysoros LCD-kijelző ezekhez
könnyű hozzáférést nyújt.

A dokumentumkezelés könnyen integrálható
és fejleszthető.
● A teljes körű TWAIN, ISIS® vagy WIA

illesztőprogramok használatával ez a lapolvasó
tökéletesen beilleszthető a meglévő
munkafolyamatokba.

● A HP intelligens dokumentum-lapolvasó szoftverrel
egyszerűsíthetők a lapolvasási feladatok, az
ideális beolvasásról automatikus képjavítás
gondoskodik.

● A Kofax Virtual ReScan® Pro révén az első
menetben optimalizálható a beolvasás, és jobb
optikai karakterfelismerési pontosság érhető el.

● Dokumentumok könnyed beolvasása, rendezése
és megosztása: a Nuance PaperPort segítségével
azonnal egy személyes dokumentumkezelő
rendszer alakítható ki.

A HP-megbízhatóság értékes időt takaríthat
meg.
● Megbízható beolvasás – a HP Precision Feed

adagolótechnológia részeként, a beolvasási
munkák folyamatos zökkenőmentességét
ultrahangos duplabehúzás-érzékelés, a vegyes
kötegek feldolgozása és fejlett papírfelvétel
biztosítja.

● Akár napi 3000 oldal beolvasásával is
megbirkózó, erős kialakítású, megbízható
lapolvasó.

● A HP Web Jetadmin használatával a
rendszerjellemzők és a lapolvasó állapota könnyen
figyelhetők.

● A HP díjnyertes lefedettsége által támogatott
kiegészítők és az egyéves jótállás előny a
felhasználó számára.
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MŰSZAKI ADATOK
Beolvasási technológia CCD (töltéscsatolt eszköz)
Beolvasás típusa Síkágyas, ADF; Színes beolvasás: Igen
Beolvasás felbontása Hardver: Max. 600 x 600 dpi

Optikai: Legfeljebb 600 dpi
Lapolvasási bevitel Előlapi szkennelés a HP Smart Document Scan szoftverbe; HP

dokumentummásolás; szoftveres szkennelés a HP Smart Document Scan
szoftverrel; felhasználói alkalmazás a TWAIN, ISIS, WIA és Kofax VRS
illesztőprogramokkal

Fényforrás (lapolvasáshoz) Fénykibocsátó dióda (LED)
Képméretezési és nagyítási
tartomány

1–999%, 1%-os lépésenként

Kimeneti felbontás dpi beállításai 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Szürkeárnyalatos szintek /
bitmélység

256; Bitmélység: 24 bites

Többszörös behúzás érzékelése Van, ultrahangos
Automatikus lapadagoló kapacitása Szabványos, 100 lapos
Kétoldalas beolvasás (automatikus
dokumentumadagoló)

Igen

Hordozóanyagok mérete
(automatikus dokumentum-adagoló)

A4; A5; egyéni; hosszú papír, akár 864 mm

Hordozóanyagok súlya (automatikus
dokumentum-adagoló)

49–120 g/m²

Szabvány csatlakoztathatóság 1 Hi-Speed USB 2.0 port
Kezelőpanel 7 előlapi gomb (Visszalépés, Törlés, OK/Kijelölés a Fel és a Le nyilakkal,

Egyoldalas lapolvasás, Kétoldalas lapolvasás, Alvó üzemmód, Eszközök
segédprogram); LCD kijelző

Karbantartási ciklus (napi) Max. 3000 oldal
A lapolvasó speciális funkciói Képjavító műveletek, például üres oldal eltávolítása, vágás,

ferdeségkorrekció, tájolás; vonalkód-felismerés; köteg szétválogatása;
dokumentum-összefűzés; HP Precision Feed adagolótechnológia

Támogatott adathordozó-típusok Papír (sima, tintasugaras és fotópapír)
Beolvasási fájlformátum BMP, JPG, TIFF, TIFF (tömörített), többoldalas TIFF, PNG, PDF (normál,

normál képekkel, kereshető csak-kép, MRC), PDF/A, RTF, TXT,
UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS

Twain verziószáma 2.1 változat
Szoftver mellékelve HP intelligens dokumentum-lapolvasó szoftver, HP TWAIN

illesztőprogram, EMC ISIS illesztőprogram, Kofax VirtualReScan Pro,
Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro opt. kar.-felism.

Kompatibilis operációs rendszerek Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional x64

Minimális rendszerkövetelmények PC: Windows® 7 és Windows Vista®: legalább 1,3 GHz-es processzor,
1 GB RAM; Microsoft® Windows® XP operációs rendszer esetén:
legalább 1,3 GHz-es processzor, 512 MB RAM; Minden rendszerhez:
300 MB (minimum) szabad merevlemez-terület (80 MB csak az
illesztőprogramok számára), USB 2.0 port, CD-ROM meghajtó, 1024 x
768 SVGA monitor, 16 bites színmélység;

Működési környezet Működési hőmérséklet tartomány:10–35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány:-40–60ºC
Javasolt működési hőmérséklet tartomány:10–35°C
Javasolt működési páratartalom tartomány:15–80% relatív
páratartalom
Nyugalmi páratartalom-tartomány:15–80% relatív páratartalom

Áramellátás Energiafogyasztás:50 W (maximum), 15,5 W (készenlétben), 3,0 W
(alvó üzemmódban), 0,5 W (manuálisan kikapcsolva)
Tápellátási igény:Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz
(±3 Hz)

ENERGY STAR Igen
Megfelelőségi és biztonsági
információk

IEC 60950-1: 2005. 2. kiadás; országos előírások, vonatkozó önkéntes
és kötelező minősítések: Oroszország (GOST), Európai Unió (CE és
Nemko GS)

Elektromágneses kompatibilitás B osztály; EU (EN 55022 Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó
irányelv: 2006+A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:
1995+A1: 2001+A2: 2005, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003),
Oroszország (GOST)

A termék mérete széles x mély x magas:515 x 426 x 211 mm; Becsomagolva:607 x 507
x 342 mm

A termék tömege 10,61 kg; Becsomagolva:13,45 kg
A doboz tartalma HP Scanjet Enterprise 7500 síkágyas lapolvasó automatikus

dokumentumadagolóval (ADF); Nagy sebességű USB kábel; tápadapter
tápkábellel; Szoftverek CD-ROM-okon (HP intelligens
dokumentum-lapolvasó szoftver, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro
optikai karakterfelismerő, Kofax VirtualReScan Pro, HP TWAIN
illesztőprogram, EMC ISIS illesztőprogram); Üzembe helyezési és
támogatási útmutató.

Garancia Egyéves korlátozott hardverjótállás, telefonos és webes támogatással. A
jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a
helyi jogi előírásoknak megfelelően változnak.

Tartozékok C9943B HP ADF tisztítókendő-csomag
L2718A HP 100 ADF görgő-cserekészlet

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

U4937E HP Care Pack, következő munkanapi csereszolgáltatás, 3 év
(minden ország, kivéve Törökország, EEM, Oroszország, balti országok
és FÁK)
UK003E HP Care Pack, standard csereszolgáltatás, 3 év (csak EEM,
Oroszország, balti országok és FÁK)
UH257E HP Care Pack, visszaszállítás a lerakathoz, 3 év (csak
Törökország)
U4938E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni csere, 3 év
(nem minden országban áll rendelkezésre, az elérhetőség ország
szinten ellenőrizendő)

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.

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