
Datasheet

HP ScanJet Enterprise Flow N7000
snw1
(6FW10A)

Verwerk uw papier op een snelle manier.

Maak het mogelijk om op kantoor grote volumes te scannen. Met HP Scan Premium bespaart u tijd en zijn uw
documenten veilig. Bereik scansnelheden in zwart-wit tot 75 ppm/150 ipm.  Aanbevolen voor 7500 pagina's
per dag.

Snel en probleemloos scannen, ook zonder toezicht
Scan een heel document met dubbelzijdig scannen in één gang met snelheden
tot 150 ipm.

Met Wi-Fi Direct kunt u scannen vanaf een draadloos mobiel apparaat zonder
netwerk- of internetverbinding.

Scan een groot aantal documenten, ook stapels van verschillende formaten en
typen, met HP EveryPage.

Automatische documentinvoer voor 80 pagina's om snel te scannen zonder
toezicht.

Snelle workflows. Slimmer scannen.
Vind nieuwe apparaten en volg de scanactiviteiten met HP Web Jetadmin
remote detectie en bewaking.
Scan A3-formaat documenten eenvoudiger, zonder documenthouder.

Scan afbeeldingen rechtstreeks naar applicaties met de meegeleverde
complete versies van TWAIN en ISIS®.

Zet scans met de ingebouwde OCR gemakkelijk om in bewerkbare tekst,
doorzoekbare pdf-bestanden en meer bestandstypen.

Professionele scanner waarmee u tijd bespaart
Bespaar tijd omdat complexe scantaken eenvoudig worden met HP Scan
Premium.

Start taken snel en gemakkelijk op het eenvoudige kleurentouchscreen van
10,9 cm (4,3 inch).

Scan rechtstreeks naar mobiele apparaten met de HP JetAdvantage Capture-
app, bewerk de bestanden en sla ze op.
Scan en organiseer documenten, business cards en andere typen bestanden
met de uitgebreide software.

1/3

1

1,2

3

4

5



Datasheet | HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1

Accessoires en services

Accessoires 8PA50A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 velinvoerkit

C9943B HP ADF reinigingsdoekjes, pak

L2756A HP ScanJet 5000 s4/7000 s3 vervangende rollen

Service en support UD3E9E HP 3 jaar standaard vervanging voor ScanJet N7000
UD3C0E HP 3 jaar vervanging op de volgende werkdag voor ScanJet N7000
UD3C1E HP 4 jaar vervanging op de volgende werkdag voor ScanJet N7000
UD3C2E HP 5 jaar vervanging op de volgende werkdag voor ScanJet N7000
UD3C3E HP 3 jaar vervanging op locatie op de volgende werkdag voor ScanJet N7000
UD3C4E HP 4 jaar vervanging op locatie op de volgende werkdag voor ScanJet N7000
UD3C5E HP 5 jaar vervanging op locatie op de volgende werkdag voor ScanJet N7000
UD3C6E HP 3 jaar retour aan depot voor ScanJet N7000
UD3C7PE HP 1 jaar post-warranty standaard vervanging voor ScanJet N7000
UD3C8PE HP 1 jaar post-warranty vervanging op de volgende werkdag voor ScanJet N7000
UD3C9PE HP 1 jaar post-warranty vervanging op locatie op de volgende werkdag voor ScanJet N7000
UD3J0PE HP 1 jaar post-warranty retour aan depot voor ScanJet N7000
U9JT2E HP installatieservice voor draadloze aansluiting of netwerkaansluiting van werkgroepscanner en printer

Technische specificaties

Bedieningspaneel Bedieningspaneel met in totaal vier knoppen aan de rechterzijde van het resistieve touchpaneel (knoppen voor slaapstand/aan-uit, beginscherm, terug, help).

Scannerspecificaties

Type scanner Losse vellen invoer; Scantechnologie: CMOS CIS (Contact Image Sensor); Scaninvoermodi: Twee scanmodi (enkelzijdig/dubbelzijdig) met
kleurentouchscreen van 10,9 cm (4,3 inch) op het voorpaneel voor HP Scan in Windows, HP Easy Scan/ICA in Mac OS en applicaties van derde partijen via TWAIN, ISIS en
WIA; Twain-versie: Windows: 32-bits en 64-bits TWAIN versie 2.1; Mac: n/a; Kleurenscans: Ja; Outputresolutie dpi-instellingen: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600;
1200 ppi;

Scansnelheid Tot 75 ppm/150 ipm

Scanresolutie Optisch Tot 600 dpi; Hardware: 600 x 600 dpi

Scanbestandsformaten Voor tekst en afbeeldingen: PDF, PDF/A, versleutelde PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, tekst (.txt), Rich Text (.rtf) en doorzoekbare PDF

Geavanceerde scannerfuncties

HP EveryPage (ultrasone sensor), automatische kleurdetectie, automatisch bijsnijden, automatische belichting, automatische oriëntatie, OCR, OCR per zone,
streepjescode per zone, randen wissen, opschonen van achtergrond, verwijderen van gaten, verwijderen van kleur, rechtzetten van pagina, scannen naar cloud,
scannen naar e-mail, beveiliging van PDF's, geavanceerde instelling voor detectie van invoerfouten, geavanceerde detectie van invoerfouten, batchverwerking,
barcode, scannen naar meerdere bestemmingen, geschikt voor Citrix

Grijstinten/bitdiepte 256/24-bits (extern), 48-bits (intern)

Capaciteit automatische
documentinvoer

Standaard, 80 vel

Interfacemogelijkheden Standaard Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct;

Geheugen Standaard 1 GB;

Mediaverwerking

Mediatypen Losse vellen, bedrukt papier (laser en inkt), geperforeerd papier, bankcheques, visitekaartjes, vrachtbrieven, formulieren zonder carbon, plastic houder voor kwetsbare
documenten, eerder geniete media zonder nietjes, plastic kaartjes (tot 1,24 mm)

Mediaformaat (documentinvoer)
ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inch); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 inch); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch); ISO A6:
105 x 148 mm (5,8 x 4,1 inch); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 inch); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 inch); Aangepast: 5,08 x 7,36 cm tot 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 inch
tot 8,5 x 122 inch)

Mediagewicht (documentinvoer) 43 tot 350 gr/m²

Compatibele besturingssystemen Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64-bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora,
Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Geschikt voor Citrix

Minimum systeemeisen PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB vrije
schijfruimte, CD-ROM/DVD-station of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer

Bijbehorende software Windows: HP WIA-scandriver, HP TWAIN-scandriver (32-bits en 64-bits), HP Scan Premium, HP Scanner Tools hulpprogramma, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris,
OpenText ISIS

Printserverspecificaties

Beveiligingsbeheer Knop om apparaat in- en uit te schakelen

Afmetingen en gewicht

Afmetingen product (b x d x h) Minimum: 310 x 198 x 190 mm; Maximum: 310 x 448 x 319 mm

Afmetingen verpakking (b x d x h) 397 x 248 x 303 mm

Gewicht 4 kg

Gewicht met verpakking 5,6 kg

Omgevingscondities Temperatuur: 17,5 tot 25 ºC Luchtvochtigheid: 30% tot 70% relatieve vochtigheid (RV)

Gegevensopslag Temperatuur: -40 tot 60°C

Voeding Vereisten: Ingangsspanning: 90-264 V, nominale frequentie: 50-60 Hz, wereldwijd gebruik; Gebruik: 5,8 watt (stand-by), 38 watt (scannen), 1,9 watt (slaapstand), 0,1
watt (auto uit), 0,1 watt (uit); ENERGY STAR: Ja

Certificaten
IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013/EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN
62471:2008 Elektromagnetische compatibiliteit: CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - klasse B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN
55024:2010, EN 300 328 V2.1.1 CECP; ENERGY STAR® 3.0-gecertificeerd; EPEAT® Silver

Inhoud van de doos 6FW10A HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 scanner; Netsnoer; Poweradapter; USB-kabel; Scan-engine; Flyers; Installatiegids

Garantie Eén jaar garantie met vervanging van hele unit, telefonische support en support via internet inbegrepen. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op
hp.com/support voor informatie over HP's eersteklas service- en supportopties in uw regio.
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Voetnoten

 Scansnelheid in zwart-wit gemeten bij 300 dpi met HP Scan Premium (inbegrepen). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, de netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de
computer en de applicatiesoftware.
 Scansnelheid in kleur gemeten bij 300 dpi. De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, de netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
 Op HP ScanJet scanners die vóór mei 2013 geïntroduceerd zijn heet HP EveryPage nog HP Precision Feed.
 HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van http://www.hp.com/go/webjetadmin.
 Scannen vanaf een mobiel apparaat en de HP JetAdvantage Capture-app. U kunt de app downloaden van http://www.hp.com/go/documentmanagement. De draadloze communicatie is afhankelijk van de

fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kan beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie. Voor scannen via Wi-Fi Direct® moet het mobiele device rechtstreeks verbonden zijn met het Wi-Fi®-
netwerk van de scanner. Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Technische specificaties disclaimers

 De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.
Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor registratiestatus per land.
 Invoersnelheden: alle resoluties tot en met 300 ppi; Enkelzijdig 70 A4 pagina's per minuut (kleur); Dubbelzijdig 140 A4 afbeeldingen per minuut (kleur); Enkelzijdig 75 A4 pagina's per minuut (monochroom);

Dubbelzijdig 150 A4 afbeeldingen per minuut (monochroom).

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of
gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q.
weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-7109, Maart 2020
DOC-M
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