เอกสารแสดงขอ้ มลู | NA

HP Digital Sender Flow 8500 fn2
่ี
ุ 1,3
สแกนเนอรเคร
์ อข
ื า่ ยทปลอดภ
ั ยและเรวท
็ ส่ ี ดุ ช่วยเรง่ การเตบิ โตใหก้ ั บธรุ กิจของคณ
ุ สามารถใช้แผน
คณ
่ นำ� กระดาษในการสแกนได้ ในกรณีที่
เอกสารมีขนาดใหญก่ วา่ Letter, A4, A3, มีรูปทรงที่ผิดปกติ,
มีรอยพับหรอื รอยยน
่ , เป็นรูปภาพหรอื ต้นฉบับที่มีมลู คา่ สงู 1,3

ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 600 ppi ฮาร ์ดแวร ์ สูงสุด 600 ppi
การอ่านข้ อมูลด้วยแสง
ความเร ็วในการสแกน: สูงสุด 100 ppm/200 ipm
ประเภทเอกสาร: ADF: กระดาษ (กระดาษเปล่า, อิ งค์เจ็ท, กระดาษอิ งค์เจ็ท
ส�ำหรั บโบรชั วร ์/เคลื อบมั น), กระดาษส�ำหรั บรูปภาพ; แท่นสแกน: เอกสาร
ทุกประเภทที่ ใช้กับ ADF, ซอง, ฉลาก, การ ์ด, หนั งสือ
่
ขนาดทีสแกนได้
ส ูงสุด (ADF): 8.5 x 34 นิ้ว

ประส ิทธ ิภาพในการส ่งไฟล ์ดิจท
ิ ั ลสงู
่
• ใช้ Optical Character Recognition (OCR) ในเครืองและ
OCR แบบแบ่งโซนช่วยถ่ายโอนไฟล์สแกนเป็ น
ข้ อความที่แก้ ไขได้ , ไฟล์ PDF เข้ ารหั ส, และไฟล์อื่นๆ ได้ อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

่ 1
้ ึ เร ็วกว่าทีเคย
สแกนงานให้สำ� เร ็จได้มากขน
• รองรั บงานสแกนปริมาณมากด้วยความเร็วสูงสุดถึ ง 100 ppm/200 ipm1
• สแกนทุกหน้ าได้ อย่างง่ายดาย แม้ จะเป็ นชุดเอกสารที่ต่างขนาด ต่างประเภท ด้วย HP EveryPage และเซนเซอร ์
แบบอั ลตราโซนิ ก4
่ น
่ ้ ไว้ ใจได้ ด้วยจ�ำนวนสแกนที่แนะน�ำ 10,000 หน้ าต่อวั น
่ ว่าการสแกนทุกครั้งจากสแกนเนอร ์เครืองนี
• เชือมั
• จั ดการกั บงานได้ โดยตรง ด้วยการใช้งานแผงควบคุมหน้ าจอสั มผั สขนาด 8 นิ้ว (20.3 ซม.) พร้อมคี ยบ์ อร ์ดเต็ มรูป
แบบ

่ื
่
เครองสแกนที
ปลอดภั
ยทีส่ ดุ ในโลก3
• สถาปัตยกรรมเฟิ ร ์มแวร ์ของ HP FutureSmart ออกแบบมาให้ สามารถปรั บใช้กับอุปกรณ์อื่นได้ และพร้อมรองรั บ
ฟี เจอร ์ ใหม่ๆ ในอนาคต
่ ำหรั บกระบวนการท� ำงานได้ เช่น ระบบ
• HP OXP เสนอโซลูชันที่พร้อมใช้งานได้ ทันที หรือเลื อกปรั บแต่งโซลูชันส�
รั กษาความปลอดภั ย การบั ญชี และอื่ นๆ
• HP Web Jetadmin ช่วยควบคุมสภาพแวดล้ อมการสแกน และช่วยสร้างประสิทธิภาพให้ แก่ธรุ กิจของคุณ2
• ฮาร ์ดดิ สก์ที่ ได้ รับการรั กษาความปลอดภั ยด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของ HP ช่วยรั กษาข้ อมูลส�ำคั ญให้ ปลอดภั ยอยู่
เสมอ ลบไฟล์ ได้ อย่างปลอดภั ย

ง่ายต่อการผสานรวมโซลชัู นเวิรคโฟลว
์
้ โดยใช้ตัวเลื อกการส่งไฟล์สแกนไปยั งจุดหมายปลายทางได้ หลายแห่ง เช่น
• น�ำข้ อมูลไป ใช้ ได้ หลากหลายมากขึน
โฟล์เดอร ์ เว็บไซต์ FTP อี เมล ไดร ์ฟ USB, SharePoint และอื่ น ๆ อี กมากมาย
• ก� ำหนดโปรไฟล์การสแกน ส่งไฟล์สแกนไปยั งระบบคลาวด์และปลายทางอื่ นๆ พร้อมปรั บปรุงภาพให้ ดีขนได้
ึ้ โดย
อั ตโนมั ติ
่
่
• OCR ในเครืองจะช่
วยสร้างไฟล์ที่ค้ นหาได้ ซึงสามารถส่
งไปยั งปลายทางได้ หลายแห่ง ด้วยระบบการสร้างภาพ
อั ตโนมั ติขั้นสูง
่
• แอป HP Workpath มาพร้อมกั บความสามารถหลากหลาย เพื่อให้ การท� ำงานในระบบดิจิทัลเป็ นไปอย่างราบรืน
พร้อมปกป้ องข้ อมูลส�ำคั ญของคุณให้ ปลอดภั ย ในขณะที่ยั งคงประสบการณ์ ใช้งานที่เรียบง่ายให้ กับผู้ ใช้5

1

่ 2016
้ ก่ ั บความละเอียดในการสแกน เครือข่าย ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร ์ และแอปพลิเคชั นซอฟต์แวร ์ 2 HP Web Jetadmin พร้อมให้ ดาวน์ โหลดโดยไม่มค
่ มที่ http://www.hp.com/go/webjetadmin 3 อ้างอิ งจากการรีววิ ของ HP ที่ตี พิมพ์เมือปี
วั ดความเร็วในการสแกนจาก ADF ความเร็วในการประมวลผลจริงอาจแตกต่างจากนี้ โดยขึนอยู
ี า่ ใช้จา่ ยเพิมเติ

่
่ มพ์ที่มีความสามารถในเชิงแข่งขั นเมือเที
่ ยบกั บเครืองพิ
่ มพ์ ในระดั บเดียวกั น มีเพียง HP ที่มอบฟี เจอร ์ความปลอดภั ย ทีรวมความสามารถในการตรวจพบและหยุ
่
่ มพ์ ได้ ที่ hp.com/go/PrintersThatProtect
ู ได้ ดูรายชือเครื
เกี่ยวกั บคุณลั กษณะที่มีอยู่ ในตั วของเครืองพิ
ดยั้ งการโจมตี โดยอั ตโนมั ติ ทั้ งยั งสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร ์ระหว่างการรีบต
องพิ
่ มพ์ของคุณ หรือดูแคตตาล็ อกโซลูชันโดยรวมได้ ที่ hp.com/go/gsc
ดูข้อมูลเพิ่มเติ มได้ ที่: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims 4 HP EveryPage ใช้ชอว่
ื่ า HP Precision Feed ในอุปกรณ์ HP ScanJet ที่ออกจ�ำหน่ายก่อนเดื อนพฤษภาคม 2013 5 ต้ องใช้หน่วยความจ�ำเสริม 2GB DIMM สอบถามภาพรวมของแอปที่มีจากผู้ ให้ บริการเครืองพิ

เอกสารแสดงข้ อมูล | HP Digital Sender Flow 8500 fn2

ขอ้ มลู จำ� เพาะทางเทคนค
ิ
สแกน
การสแกนสี

มี

ความเร็วในการสแกน1

ADF: สูงสุด 100 ppm/200 ipm (ขาวด�ำ) สูงสุด 100 ppm/200 ipm (สี)

ประเภทการสแกน / เทคโนโลยี1

แท่นสแกน, ADF / แท่นสแกนแบบ Charge Coupled Device (CCD) ADF แบบเซนเซอร ์แบบสั มผั สภาพ
(Contact Image Sensor - CIS)

ประเภทเอกสารที่รองรั บ

ADF: กระดาษ (กระดาษเปล่า, อิ งค์เจ็ท, กระดาษอิ งค์เจ็ทส�ำหรั บโบรชั วร ์/เคลื อบมั น), กระดาษส�ำหรั บรูปภาพ;
แท่นสแกน: เอกสารทุกประเภทที่ ใช้กับ ADF, ซอง, ฉลาก, การ ์ด, หนั งสือ

ในกล่องมีอะไรบ้ าง

L2762A HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Document Capture; คู่มือการติ ดตั้ งฮาร ์ดแวร ์ HP 8500 fn2
HbrCD ส�ำหรั บ Mac และพีซี คู่มือผู้ ใช้ HP ซีดีข้อมูลเกี่ยวกั บกฎข้ อบั งคั บ สายไฟ สาย USB

ขนาดผลิ ตภั ณฑ์

กว้าง x ลึก x ส ูง: 20.2 x 23.0 x 10.4 นิ้ว ส ูงสุด: 20.2 x 27.4 x 10.4 นิ้ว

น�ำ้ หนั กผลิ ตภั ณฑ์

38.5 ปอนด์

ความละเอี ยดในการสแกน

ฮารดแวร
:์ สูงสุด 600 ppi การอ่านข้อมูลด้วยแสง: สูงสุด 600 ppi
์

รูปแบบไฟล์ที่สแกน

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), ไฟล์ PDF ที่ค้ นหา
ได้ (OCR), ไฟล์ PDF/A ที่ค้ นหาได้ (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); สแกนไปยั ง USB: PDF, JPEG, TIFF,

ฟี เจอร ์การรั บประกั น

รั บประกั นการซ่อมแซมถึ งที่ท� ำงานในวั นท� ำการถั ดไปเป็ นเวลาหนึ ่งปี พร้อมการสนั บสนุนทางโทรศั พท์และทางเว็บไซต์
การรั บประกั นในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกั นตามกฎหมายก� ำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกั บตั วเลื อกการบริการและ

PDF/A ที่ค้ นหาได้ (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); ส�ำหรั บ HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text
(.txt), Rich text (.rtf), ไฟล์ PDF ที่ค้ นหาได้ (.pdf), PDF/A (.pdf); ส�ำหรั บ HP Easy Scan: TIFF, PNG, JPEG,

ผ่านการรั บรองโดย Energy star

มี

การปฏิ บัติตามข้ อก� ำหนดการใช้

ผ่านการรั บรองโดย ENERGY STAR® 3.0

การสนั บสนุนที่ ได้ รับรางวั ลของ HP ในภูมิภาคของคุณได้ ที่ http://www.hp.com/support

MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), ไฟล์ PDF ที่ค้ นหาได้ (OCR), ไฟล์

JPEG-2000, PDF, ไฟล์ PDF ที่ค้ นหาได้ , RTF, TXT; ส�ำหรั บ Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript,
TEXT, TIFF

่
โหมดค� ำสั งสแกน

พลั งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผงควบคุม

จอภาพ LCD แบบ XGA ความละเอี ยดที่ 1,024x768 เทคโนโลยี ไลท์ทัชที่รองรั บการโต้ ตอบตามท่าทางที่สั มผั ส
ควบคุมการปรั บความสว่างของหน้ าจอ ไอคอนหน้ าหลั กส�ำหรั บการกลั บไปที่ UI ในหน้ าจอหลั กอย่างรวดเร็ว คี ยบ์ อร ์ด

่
ซอฟต์แวร ์ที่มาพร้อมกั บเครือง

เบราว์เซอร ์ HP, หน้ าจอต้ อนรั บของ Mac OS (น�ำผู้ ใช้ ไปยั ง HP.com หรือ OS App Source ส�ำหรั บซอฟต์แวร ์
่ มพ์), คู่มือผู้ ใช้แบบออนไลน์ ดาวน์ โหลดได้ จาก hp.com Network TWAIN (32 บิทและ 64 บิท),
ของเครืองพิ

การใช้งานแผงด้านหน้ า: อี เมล บั นทึกไปยั งโฟล์เดอร ์ ในเครือข่าย บั นทึกไปยั ง USB บั นทึกไปยั งหน่วยความจ�ำของ
อุปกรณ์ แอปพลิ เคชั น Open Extensibility Platform (OXP) ซอฟต์แวร ์ส�ำหรั บการสแกน โดยใช้ซอฟต์แวร ์
HP Scan แอปพลิเคชั นผู้ ใช้ผา่ น TWAIN, ISIS, WIA หรือ ไดร ์ฟเวอร ์ Kofax VirtualRescan (VRS) Professional2

ขนาดที่สแกนได้

ADF: 8.5 x 14 นิ้ว สูงสุด 8.5 x 34 นิ้ว ในกรณี "สแกนเอกสารที่มีความยาว" ให้ เลื อกขนาดสูงสุด ขนาดต�่ ำสุดที่
2.7 x 5.8 นิ้ว แท่นสแกน: 8.5 x 14 นิ้ว

ฟี เจอร ์ขั้ นสูงของสแกนเนอร ์

ปรั บแสงอั ตโนมั ติ, ปรั บเกณฑ์สอี ั ตโนมั ติ, ตรวจจั บสีอัตโนมั ติ, ล้างพื้นหลั ง/ปรั บพื้นหลั งให้ เรียบ, ตรวจจั บขนาด
่
อั ตโนมั ติ, ปรั บเนื้ อหาให้ ตรง, ปรั บความคมชั ดของเนื้ อหา, สั งสแกนหลายสี
ในครั้งเดี ยว, ป้ อนกระดาษอั ตโนมั ติ,

เสมือน และคี ยบ์ อร ์ดจริง

และโซลูชัน USB TWAIN (32 บิทและ 64 บิท), HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, I.R.I.S Readiris Pro,
I.R.I.S Cardiris
ระบบปฏิ บัติการที่ ใช้งานร่วมกั นได้

เซนเซอร ์ตรวจจั บการดึ งกระดาษหลายแผ่น, ปรั บทิศทางอั ตโนมั ติ, การดึ งสีหลั กหลายสี, การดึ งสีหลั กเฉพาะ, ลบ
ขอบกระดาษ, ปรั บขนาดหน้ ากระดาษ, ลบหน้ าที่ว่างออก, การผนวกหน้ า, เติ มรูในหน้ ากระดาษให้ เต็ ม, ตั้ งค่าสิทธิ ์ ใน

Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0),
Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12
Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 ทั้ งรุน
่ 32 และ 64 บิท

การใช้ ไฟล์ PDF, การแยกเอกสาร (หน้ าว่าง, บาร ์ โค้ ด, บาร ์ โค้ ดแบบแบ่งโซน, OCR แบบแบ่งโซน)
การสแกน ADF สองหน้ า

มี

ความจุของ ADF

มาตรฐาน 150 แผ่นที่ความหนา 75 g/m²

ตรวจจั บการดึ งกระดาษหลายแผ่น

มี

แหล่งจ่ายไฟ (การสแกน)

LED

การตั้ งค่าความละเอี ยดการ

75, 150, 200, 300, 400, 600, 1,200

(ยกเว้ น RT OS ส�ำหรั บแท็บเล็ต), Windows 7 ทั้ งรุน
่ 32 และ 64 บิท, Windows 8/8.1 ทั้ งรุน
่ 32 และ 64 บิท
(ยกเว้ น RT OS ส�ำหรั บแท็บเล็ ต), Windows XP ทั้ งรุน
่ 32 และ 64 บิท (ยกเว้ น RT OS ส�ำหรั บแท็บเล็ต)
ความต้ องการขั้ นต�่ ำของระบบ

Windows: 32 บิทและ 64 บิท TWAIN เวอร ์ชั น 2.1; Mac: n/a

ความลึ กของสี (Bit depth)

24 บิท (ภายนอก) 30 บิท (ภายใน)

คุณสมบั ติ ในการส่งไฟล์ดิจิทัล

สแกนไปยั งอี เมล บั นทึกไปยั งโฟล์เดอร ์ ในเครือข่าย บั นทึกไปยั งไดร ์ฟ USB ส่งไปยั ง FTP ส่งไปยั งโทรสารในระบบ LAN
่ SMTP over SSL
ส่งไปยั งโทรสารผ่านทางอิ นเทอร ์เน็ ต สมุดบั นทึกที่อยูภ
่ ายในเครือง

มาตรฐาน

การเช่อมต่
ื อ
่ อมาตรฐาน
การเชือมต่

แรม 2 GB จอภาพแบบ SVGA ความละเอี ยดที่ 1,024 x 768 Mac: เนื้ อที่ว่างในฮาร ์ดดิ สก์ 1.3 GB อิ นเทอร ์เน็ ต ดู
ข้ อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกั บข้ อก� ำหนดส�ำหรั บระบบปฏิ บัติการของฮาร ์ดแวร ์ ได้ ที่ Apple.com

พลั งงาน

ข้ อมูลเกี่ยวกั บเสียง
สภาพแวดล้ อมขณะใช้งาน

อุปกรณ์ทางเลื อก

หน่วยความจ�ำ

มาตรฐาน: 3,584 MB (2,560 MB บนบอร ์ดหลั ก, 1,024 MB บนโปรเซสเซอร ์ของสแกนเนอร ์)

ความเร็วในการประมวลผล

1.2 GHz / ฮารดดิ
์ สก ์: มาตรฐาน, 500 GB, ฮาร ์ดดิ สก์ที่ ได้ รับการรั กษาความปลอดภั ยด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
ของ HP

ชนิดแหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟ ในตั ว ข้อก�ำหนดด้านพลั งงาน: สหรั ฐฯ แคนาดา: แรงดั นไฟฟ้ าขาเข้ า: 110 ถึ ง
127 VAC, 60 Hz; ยุโรป: แรงดั นไฟฟ้ าขาเข้ า: 220 ถึ ง 240 VAC, 50 Hz; การใช ้ ไฟฟ้ า: 22 วั ตต์ (ขณะพร้อมใช้
่
งาน) 1.2 วั ตต์ ( โหมดสลี ป) 0.3 วั ตต์ (ปิ ดเครือง)

10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB Host (rear); 1 Hi-Speed USB Host (walk-up);
1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB, 1 USB-Device Port (Rear)

ระบบไร้สาย

พ ีซ ี: เนื้ อที่ว่างในฮาร ์ดดิ สก์ 2 GB, ดูข้อก� ำหนดส�ำหรั บระบบปฏิ บัติการของฮาร ์ดแวร ์ ได้ ที่ microsoft.com หรือ
เนื้ อที่ว่างในฮาร ์ดดิ สก์ 1.3 GB อิ นเทอร ์เน็ ต ดูข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกั บข้ อก� ำหนดส�ำหรั บระบบปฏิ บัติการของฮาร ์ดแวร ์

ได้ ที่ Apple.com ส�ำหรั บ HP Scan: Windows® 10, 8.1, 8, 7, XP: 32 บิทหรือ 64 บิท, เนื้ อที่ว่างในฮาร ์ดดิ สก์
่ ออิ นเทอร ์เน็ ต, พอร ์ต USB, Internet Explorer, โปรเซสเซอร ์ 2 GHz,
2 GB, ไดร ์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชือมต่

สแกน (Dpi)
เวอร ์ชั นของ Twain

Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux

การก่อให้เกิดเส ียง: 4.3 B(A) (Idle); ขณะใช้งาน: 7.3 B(A), สแกนสีหน้ าเดี ยวด้วย ADF โดยใช้กระดาษ A4
ที่ความเร็ว 94 ppm
่
ช่วงของอุณหภูม ิขณะใช ้งาน: อุณหภูม ิทีแนะน�
ำขณะใช ้งาน: 10 ถึ ง 35°C ช่วงของอุณหภูม ิ ในการเก ็บรักษา:

้ื
-40 ถึ ง 60ºC ช่วงของความชนขณะไม่
ได้ ใช ้งาน: ความชื้นสั มพั ทธ ์ (RH) สูงสุด 90% ( ไม่ควบแน่น) ที่อุณหภูมิ
้ื
30 ถึ ง 60ºC (86 ถึ ง 149ºF) ช่วงของความชนขณะใช
้งาน: ความชื้นสั มพั ทธ ์ (RH) 15 ถึ ง 80% ช่วงของ
้ ื แนะน�
่
ความชนที
ำขณะใช ้งาน: 15 ถึ ง 80% อุณหภูมิ ไม่ควบแน่น 10 ถึ ง 35ºC (50 ถึ ง 95ºF)

อุปกรณ์เสริม

HP Accessibility Assistant 2MU47A, HP Removable Hard Drive Enclosure 2NR12A,
HP Accessibility Kit 2TD64A, HP LaserJet Keyboard Overlay Kit-Danish/French-Switzerland/
German-Switzerland A7W13A, HP Internal USB Ports B5L28A, HP High-Performance Secure
Hard Disk B5L29A, HP SmartCard NIPRNet Solution for US Government CC543B, 2 GB x 32
144-PIN E5K49A, ชุดเปลี่ยนลูกกลิ้ ง ADF J8J95A ของ HP 300

ตั วเลื อกการสนั บสนุนและบริการ

U9TW2E - บริการ Disk Media Retention ของ HP ในวั นท� ำการถั ดไปภายในระยะเวลา 3 ปี ;

ของ HP

U9TW3E - บริการ Disk Media Retention ของ HP ในวั นท� ำการถั ดไปภายในระยะเวลา 4 ปี ;
U9TW4E - บริการ Disk Media Retention ของ HP ในวั นท� ำการถั ดไปภายในระยะเวลา 5 ปี

่ ิ มได้ท่ ี hp.com
ด ูขอ้ มูลเพมเติ
1

้
วั ดความเร็วในการสแกนจาก ADF ความเร็วในการประมวลผลจริงอาจแตกต่างจากนี้ โดยขึนอยู
ก่ ั บความละเอี ยดในการสแกน เครือข่าย ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร ์ และแอปพลิ เคชั นซอฟต์แวร ์
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