เอกสารแสดงขอ้ มลู | NA

สแกนเนอร HP
์ ScanJet Enterprise
Flow 7000 s3 Sheet-feed
่ี
่ิ
ุ ดว้ ยยอดสแกนทแนะน
ิทธภาพให
เพมประส
ก้ ารสแกนงานปรมาณมากในส�
ำนักงานของคณ
ำ� 7,500 หนา้ ตอ่ วัน
ิ
ิ
ุ เป็นไป
ให้การสแกนงานปรมิ าณมากในส�ำนักงานของคณ
อยา่ งมีประสิทธภ
ิ าพ ด้วยซอฟตแ์ วรท์ ี่ดาวน์ โหลดงา่ ย รวมถึง
ุ ประหยัดเวลา
Kofax VRS 5.1 Professional4 ที่ช่วยให้คณ
่ ใจ ความเรว็ ในการสแกนสงู ถึง
และสแกนได้อยา่ งมัน
75 ppm/150 ipm.1 จ�ำนวนการสแกนที่แนะนำ�
7,500 หน้าตอ่ วัน

ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 600 dpi (สแกนสีและขาวด�ำ,
Sheet-feed) ฮาร ์ดแวร ์ สูงสุด 600 dpi (สแกนสีและขาวด�ำ,
Sheet-feed) การอ่านข้ อมูลด้วยแสง
ความเร ็วในการสแกน: สูงสุด 75 ppm/150 ipm
ประเภทเอกสาร: กระดาษที่ตั ดเป็ นแผ่น, กระดาษส�ำหรั บพิมพ์ (เลเซอร ์
และหมึก), กระดาษเจาะรู, เช็คธนาคาร, นามบั ตร, ใบระวางสินค้ า, แบบ
ฟอร ์มที่ ไม่มีคาร ์บอน, แผ่นน�ำพลาสติ กเพื่อป้ องกั นเอกสารที่บอบบาง
่
ขนาดทีสแกนได้
สงุ สุด (ADF): 8.5 x 122 นิ้ว

่ ื โดยไม่ตอ้ งคอยเฝ้ าเครอง
่ื
สแกนงานได้รวดเร ็ว ราบรน
• สแกนได้ ทั้งเอกสารด้วยระบบการสแกนสองด้านในครั้งเดี ยว ที่ความเร็วสูงสุดถึ ง 150 ipm ทั้ งการสแกนขาวด�ำ
และสี1
้ HP ScanJet มีขนาดเล็ ก เพรียว รูปทรงทั นสมั ย วางบนโต๊ ะท� ำงานได้ ลงตั ว
• ได้ พ้ ืนที่ท� ำงานเพิ่มขึน
• สแกนเอกสารได้ หลากหลาย แม้ จะเป็ นชุดเอกสารที่ต่างขนาด ต่างประเภท ด้วย HP EveryPage2
• โหลดกระดาษลงในถาดป้ อนกระดาษอั ตโนมั ติ (ADF) ได้ มากถึ ง 80 แผ่น เพื่อการท� ำงานที่ ไวโดยไม่ต้องคอยเฝ้ า
่
เครือง

่
้ึ
่ น
ู ดุ ให้เวิรคโฟลว
สร ้างประส ิทธ ิภาพสงส
การสแกนทีชาญฉลาดยิ
งข
์
• ตรวจหาอุปกรณ์ ใหม่และให้ ข้อมูลในเชิงลึ กเกี่ยวกั บการสแกน ด้วยการตรวจสอบและค้ นหาจากทางไกลของ
HP Web Jetadmin3
• สแกนเอกสารขนาด A3 ของคุณได้ อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้แผ่นน�ำกระดาษ
• ส่งไฟล์สแกนไปยั งแอปพลิ เคชั นต่างๆ ได้ โดยตรง ด้วยฟี เจอร ์ 32 บิทและ 64 บิทของ TWAIN และ ISIS®
่
ที่มาพร้อมกั บเครือง
่
• ใช้ Optical Character Recognition (OCR) ในเครืองและ
OCR แบบแบ่งโซน ช่วยถ่ายโอนไฟล์สแกนเป็ น
่
ข้ อความทีแก้ ไขได้ ไฟล์ PDFเข้ ารหั ส และไฟล์ประเภทอื่ นๆ ได้ อย่างง่ายดาย

ุ ประหยัดเวลาด้วยการสแกนระดั บม ืออาช ีพ
ช่วยคณ
้ วย HP Scan Premium
• ประหยั ดเวลาและช่วยให้ งานสแกนที่ซั บซ้อนง่ายขึนด้
่
่
้
• สร้างปุ่ มเฉพาะส�ำหรั บการตั งค่าการสแกนงานที ใช้บอ่ ย และเลื อกชุดค� ำสั งจากแผงควบคุ
ม LCD
• สแกนและจั ดระเบียบเอกสาร นามบั ตร และไฟล์ประเภทต่างๆ ด้วยซอฟต์แวร ์ที่มีฟีเจอร ์มากมาย

1
3

้
วั ดความเร็วในการสแกนที่ 300 dpi (ขาวด�ำ เกรย์สเกล และสี) ความเร็วในการประมวลผลจริงอาจแตกต่างจากนี้ โดยขึนอยู
ก่ ั บความละเอี ยดในการสแกน เครือข่าย ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร ์ และแอปพลิ เคชั นซอฟต์แวร ์ 2 HP EveryPage ใช้ชอว่
ื่ า HP Precision Feed ในอุปกรณ์ HP ScanJet ที่ออกจ�ำหน่ายก่อนเดื อนพฤษภาคม May 2013
HP Web Jetadmin พร้อมให้ ดาวน์ โหลดโดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่มเติ มที่ http://www.hp.com/go/webjetadmin การสนั บสนุนส�ำหรั บ HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 จะพร้อมให้ บริการประมาณกลางเดื อนพฤศจิ กายน 2016 4 คาดว่า Kofax VRS 5.1 Professional จะพร้อมให้ บริการในวั นที่ 1 พฤศจิ กายน 2016

เอกสารแสดงข้ อมูล | สแกนเนอร ์ HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-feed

ขอ้ มลู จำ� เพาะทางเทคนค
ิ
ประเภทกระดาษที่รองรั บ

สแกน
การสแกนสี

มี

ความเร็วในการสแกน3

ADF: สูงสุด 75 ppm/150 ipm

ประเภทการสแกน / เทคโนโลยี3

Sheetfed / CMOS CIS

ความละเอี ยดในการสแกน

ฮารดแวร
:์ สูงสุด 600 dpi (สแกนสีและขาวด�ำ, Sheet-feed) การอ่านข้อมูลด้วยแสง: สูงสุด 600 dpi (สแกน
์
สีและขาวด�ำ, Sheet-feed)

รูปแบบไฟล์ที่สแกน

ส�ำหรั บข้ อความและภาพ: ePub 3.0, HTML 4.0, รูปแบบไฟล์ Excel (*.xls, *.xlsx) รูปแบบไฟล์ PowerPoint
(*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), ไฟล์ PDF ที่ค้ นหาได้ JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt),

กระดาษที่ตั ดเป็ นแผ่น, กระดาษส�ำหรั บพิมพ์ (เลเซอร ์และหมึก), กระดาษเจาะรู, เช็คธนาคาร, นามบั ตร, ใบระวาง
สินค้ า แบบฟอร ์มที่ ไม่มีคาร ์บอน, แผ่นน�ำพลาสติ กเพื่อป้ องกั นเอกสารที่บอบบาง,เอกสารที่เคยเย็บด้วยลวดเย็บ
กระดาษ, บั ตรพลาสติ ก (ความหนาสูงสุด 1.24 มม.)

ในกล่องมีอะไรบ้ าง

L2757A สแกนเนอร ์ HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet feed คู่มือการติ ดตั้ ง แผ่นพั บค� ำแนะน�ำ
คู่มือการรั บประกั น สายไฟ สาย USB อะแดปเตอร ์จ่ายไฟฟ้ า

ขนาดผลิ ตภั ณฑ์

กว้าง x ลึก x ส ูง: 12.20 x 7.79 x 7.48 นิ้ว ส ูงสุด: 13.46 x 12.20 x 12.56 นิ้ว

น�ำ้ หนั กผลิ ตภั ณฑ์

8.4 ปอนด์

ฟี เจอร ์การรั บประกั น

่
รั บประกั นแบบจ�ำกั ดระยะเวลาหนึ ่งปี ส�ำหรั บการเปลี่ยนเครืองใหม่
ทั้งชุด รวมถึ งการสนั บสนุนทางโทรศั พท์และเว็บไซต์
การรั บประกั นในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกั นตามกฎหมายก� ำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกั บตั วเลื อกการบริการและ

Rich Text (rtf), XML และ XPS

การสนั บสนุนระดั บโลกของ HP ในภูมิภาคของคุณได้ ที่ http://www.hp.com/support

่
โหมดค� ำสั งสแกน

่
ค� ำสั งสแกนสองโหมด
(หน้ าเดี ยว/สองหน้ า) บนแผงควบคุมด้านหน้ าส�ำหรั บ HP Scan Premium ใน Win OS
และแอปพลิ เคชั นของบุคคลที่สามผ่าน TWAIN, ISIS และ WIA

ผ่านการรั บรองโดย Energy star

มี

ขนาดที่สแกนได้

ADF: ขนาดสูงสุดที่ 8.5 x 122 นิ้ว ขนาดต�่ ำสุดที่ 2 x 2 นิ้ว

การปฏิ บัติตามข้ อก� ำหนดการใช้

ผ่านการรั บรองโดย ENERGY STAR® 3.0

ฟี เจอร ์ขั้ นสูงของสแกนเนอร ์

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

แผงควบคุม

หน้ าจอ LCD 2 แถว แถวละ 16 ตั วอั กษร, ปุ่ ม Simplex (หน้ าเดี ยว), ปุ่ ม Duplex (สองหน้ า), ปุ่ ม Cancel (ยกเลิ ก),
่ อ)
ปุ่ มเปิ ดปิ ดพร้อมไฟ LED และปุ่ ม Tool (เครืองมื

่
ซอฟต์แวร ์ที่มาพร้อมกั บเครือง

ไดร ์ฟเวอร ์สแกน HP WIA, ไดร ์ฟเวอร ์สแกน HP TWAIN (32 บิทและ 64 บิท), HP Scan Premium,

อั ตโนมั ติ, เซนเซอร ์ตรวจจั บการดึ งกระดาษหลายแผ่น, ปรั บทิศทางอั ตโนมั ติ, การดึ งสีหลั กหลายสี, การดึ งสีหลั ก
เฉพาะ, ลบขอบกระดาษ, ปรั บขนาดหน้ ากระดาษ, ลบหน้ าที่ว่างออก, การผนวกหน้ า, เติ มรูในหน้ ากระดาษให้ เต็ ม
ประทั บตราดิจิทัล, บั นทึกข้ อมูลเมตาดาต้ า, ตั้ งค่าสิทธิ ์ ในการใช้ ไฟล์ PDF เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลในไฟล์ PDF การแยก

พลั งงานอย่างมีประสิทธิภาพ

HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, ไดร ์ฟเวอร ์ EMC ISIS, Kofax VRS Pro

เอกสาร (หน้ าว่าง บาร ์ โค้ ด)

ระบบปฏิ บัติการที่ ใช้งานร่วมกั นได้

OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows®10, 8, 7, XP

การสแกน ADF สองหน้ า

มี

ความต้ องการขั้ นต�่ ำของระบบ

ความจุของ ADF

กระดาษ Xerox 4024 หนา 75 g/m² 80 แผ่น

่
พ ีซ ี: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, XP: 32 บิทหรือ 64 บิท, เนื้ อที่ว่างในฮาร ์ดดิ สก์ 2 GB, การเชือม
ต่ออิ นเทอร ์เน็ ต, พอร ์ต USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: (เฉพาะ 32 บิท), เนื้ อที่ว่าง

ตรวจจั บการดึ งกระดาษหลายแผ่น

มี

แหล่งจ่ายไฟ (การสแกน)

LED

การตั้ งค่าความละเอี ยดการ

75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1,200 ppi

สแกน (Dpi)
เวอร ์ชั นของ Twain

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

ความลึ กของสี (Bit depth) /

24 บิทภายนอก 48 บิทภายใน/256

ระดั บเกรย์สเกล
คุณสมบั ติ ในการส่งไฟล์ดิจิทัล

สแกนไปยั งพีซี สแกนไปยั งไดร ์ฟ USB

่ ออิ นเทอร ์เน็ ต, พอร ์ต USB, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP
ในฮาร ์ดดิ สก์ 2 GB, การเชือมต่
SP3 หรือสูงกว่า (เฉพาะ 32 บิท): Intel® Pentium® II, Celeron® หรือโปรเซสเซอร ์ที่ 233 MHz, เนื้ อที่ว่างใน
่ ออิ นเทอร ์เน็ ต, พอร ์ต USB, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac:
ฮาร ์ดดิ สก์ 850 MB, การเชือมต่

พลั งงาน2

ชนิดแหล่งจ่ายไฟ: อะแดปเตอร ์จ่ายไฟฟ้ าภายนอก ข้อก�ำหนดด้านพลั งงาน: ช่วงแรงดั นไฟขาเข้ า: 90 -264 VAC,
พิกัดความถี่ : 50 - 60HZ, การใช้งานทั ่วโลก การใช ้ ไฟฟ้ า: 6.7 วั ตต์ (ขณะพร้อมใช้งาน) 0.9 วั ตต์ ( โหมดสลี ป)
่ 0.1 วั ตต์ (ปิ ดอั ตโนมั ติ)
0.1 วั ตต์ (ปิ ดเครือง)

ข้ อมูลเกี่ยวกั บเสียง

การก่อให้เกิดเส ียง: 7.0 B(A)

สภาพแวดล้ อมขณะใช้งาน

่
ช่วงของอุณหภูม ิขณะใช ้งาน: 10 ถึ ง 35ºC อุณหภูม ิทีแนะน�
ำขณะใช ้งาน: 10 ถึ ง 35ºC ช่วงของอุณหภูม ิ ใน
้ื
การเก ็บรักษา: -40 ถึ ง 60ºC ช่วงของความชนขณะไม่
ได้ ใช ้งาน: ความชื้นสัมพั ทธ ์ (RH) 0 ถึ ง 90% ( ไม่ควบแน่น)
้
้
้ ื แนะน�
่
ช่วงของความชนขณะใช
ำขณะใช ้งาน:
ื
้งาน: ความชืนสั มพั ทธ ์ (RH) 15 ถึ ง 80% ช่วงของความชนที

มาตรฐาน

การเช่อมต่
ื อ

ความชื้นสั มพั ทธ ์ (RH) 15 ถึ ง 80% ( ไม่ควบแน่น)

่ อมาตรฐาน
การเชือมต่

USB 2.0 และ USB 3.0 (ความเร็วสูง)

อุปกรณ์เสริม

ชุดลูกกลิ้ ง L2756A ของ HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4/7000 s3

หน่วยความจ�ำ

มาตรฐาน: 512 MB

ตั วเลื อกการสนั บสนุนและบริการ

ความเร็วในการประมวลผล

550 MHz /

ของ HP

U1Q59E - บริการของ HP ในการแลกเปลี่ยน ScanJet 7xxx ในวั นท� ำการถั ดไปภายในระยะเวลา 3 ปี ;
U5X49E - บริการของ HP ในการแลกเปลี่ยน ScanJet 7xxx ในวั นท� ำการถั ดไปภายในระยะเวลา 4 ปี ;

รอบการท� ำงาน (รายวั น)

ยอดสแกนที่แนะน�ำ 7,500 หน้ าต่อวั น

U5X50E - บริการของ HP ในการแลกเปลี่ยน ScanJet 7xxx ในวั นท� ำการถั ดไปภายในระยะเวลา 5 ปี ;
U9JT2E - HP Inst SVC w/nw Workgroup Printer

่ ิ มได้ท่ ี hp.com
ด ูขอ้ มูลเพมเติ
1

้
้
มาพร้อมกั บถาดป้ อนกระดาษและถาดรั บกระดาษแบบพั บและฝาปิ ด 2 ข้ อก� ำหนดด้านพลั งงานขึนอยู
ป่ ระเทศ/ภูมิภาคทีจ�่ ำหน่ายสแกนเนอร ์ ห้ ามแปลงแรงดั นไฟฟ้ าในการใช้งาน เพราะจะท� ำให้ สแกนเนอร ์เสียหาย และท� ำให้ การรั บประกั นผลิ ตภั ณฑ์มีผลเป็ นโมฆะ 3 ความเร็วจริงอาจแตกต่างจากนี้ โดยขึนอยู
ก่ ั บความละเอี ยด

่ อ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร ์ และแอปพลิ เคชั นซอฟต์แวร ์
ในการสแกน ประเภทของการเชือมต่
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่
่
่
ชั ดแจ้ ง ซึงแนบมากั
บผลิ ตภั ณฑ์หรือบริการดั งกล่าว ห้ ามมิ ให้ ตีความเนื้ อหาใดๆ ในทางที่บ่งชี้ว่ามีการรรั บประกั นนอกเหนื อไปจากที่ระบุไว้ HP ขอสงวนสิทธิที์ จะไม่
รับผิดชอบต่อข้ อผิดพลาดทางเทคนิ คหรือทางเนื้ อหา หรือการละเว้ นสิงใดอั
น
เกิ ดจากความผิดพลาดในการการพิมพ์เอกสารมา ณ ที่นี้
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