Plochý skener ke skenování dokumentů HP Scanjet
N9120

Snímejte jednostranné či oboustranné dokumenty až do velikosti A3-size s tímto rychlým
a robustním skenerem pro oddělení. Skenujte o rychlosti až 100 obr./min1 s
automatickým podavačem dokumentů na 200 stránek a ultrazvukovou detekcí dvojitého
podávání. Používejte software HP Smart Document Scan nebo proveďte integraci do
existujícího systému.
Plochý skener dokumentů HP Scanjet N9120 byl vyvinut pro podniky, malé a střední firmy požadující rychlý a spolehlivý
skener pro oddělení schopný zpracovávat různé materiály od šeků a jednostranných či oboustranných formulářů až po
dokumenty ve formátu A3-size.
Získejte vysoce produktivní skenování dokumentů o rychlosti až 50 str./min nebo 100 obr./min 2 – černobíle nebo
barevně.
Skenování o rychlosti až 50 str./min nebo 100 obr./min2 – černobíle, ve stupních šedi nebo barevně pomocí
automatického podavače dokumentů na 200 stránek s oboustrannou jednotkou. Získejte vylepšenou kvalitu a přesnost
obrazu, optimalizujte velikost souborů s aplikací Kofax® VirtualReScan® Pro, která je součástí balení, a vynecháváním
několika barev. Usměrněte pracovní tok snímání dokumentů a přizpůsobte si profily skenování se softwarem HP Smart
Document Scan nebo proveďte integraci do existujícího systému pomocí ovladačů ISIS®, TWAIN a WIA. Ujistěte se, že je
naskenována každá stránka s ultrazvukovou detekcí dvojitého podávání.
Zpracovávejte širokou řadu typů a velikostí dokumentů od formátu A6 po formát A3.
Snímejte různé materiály od šeků, zdravotních a finančních záznamů, jednostranných či oboustranných formulářů a
dotazníků až po dokumenty ve formátu A3-size. Získejte narovnanější a úhlednější snímky s hardwarovou korekcí
zešikmení. Snadný přístup k papíru zajišťuje maximální dobu provozu. Pomocí integrovaného inkoustového imprinteru
(možnost černé, červené a modré tiskové kazety3) můžete ukládat informace o skenování, jako je např. čas, datum, počet
dokumentů nebo obsluhu. Pomocí plochého skeneru formátu A3 můžete skenovat vázané dokumenty, sešité zprávy a
nepravidelné nebo opotřebované materiály.
Získejte spolehlivost HP s plnou jednoletou zárukou včetně opravy v místě zákazníka.
Spolehlivost, kterou očekáváte od produktů HP, společně s pracovním cyklem 5 000 stránek denně a plnou jednoletou
zárukou s opravou v místě zákazníka. Využijte možnosti rozšíření záruky až na tři roky. Vzdálená správa, konfigurace,
monitorování a odstraňování problémů u síťových periférií – včetně zařízení HP Scanjet N9120 – s nástrojem HP Web
Jetadmin4. Pomáhejte chránit životní prostředí se skenerem dokumentů pro oddělení odpovídajícím klasifikaci Energy Star.
1 Dosažené rychlosti při použití černobílého režimu, režimu ve stupních šedi a barevného režimu v rozlišení 200 dpi s papírem ve formátu

A4 orientovaném na výšku pomocí hardwarové komprese.
2 Dosažené rychlosti při použití černobílého režimu, režimu ve stupních šedi a barevného režimu v rozlišení 200 dpi s papírem ve formátu
A4 orientovaném na výšku pomocí hardwarové komprese
3 Vyžaduje tiskovou kazetu HP; není součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně
4 Kompatibilita se zařízením HP Scanjet N9120 bude dostupná na konci roku 2008.

Informace pro
objednávání

Technická specifikace
Typ skeneru
Technologie skenování
Doporučený denní provoz
Rychlost skenování (automatický podavač
dokumentů, A4)
Rozlišení skenování

Bitová hloubka
Úrovně odstínů šedé
Měřítko
Rychlost náhledu
Kapacita ADF
Velikost dokumentu
Velikost média, automatický podavač
dokumentů
Hmotnost dokumentu
Detekce podání více listů současně
Ovládací panel
Standardní funkce digitálního odesílání
Vstupní režimy skenování
Formát souboru pro skenování
Dodávaný software
Správa zabezpečení
Kompatibilita s operačními systémy

Minimální požadavky na systém

Rozhraní a připojení
Vyměnitelné součásti
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí
Požadavky na napájení
ENERGY STAR
Regulační informace o
kompatibilitě/bezpečnost
Kompatibilita s elektromagnetickými
normami
Záruka

Ploché provedení, ADF
Charge Coupled Device (CCD)
Až 5000 stran
Až 50 str./min a 100 obr./min (černobíle, ve stupních šedi, barevně, 200 dpi)
Optické: Až 600 dpi
Hardware: Až 600 x 600 dpi
Nastavení výstupního rozlišení: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48bitové
256
1 až 999 % v krocích po 1 %
Až 4 sekundy
Standardní, 200 listů
Min.: Plochý: bez minima, automatický podavač dokumentů: 70 x 148 mm
Maximální: 297,2 x 431,8 mm
Legal, A3, A4, A5, A6, dlouhý papír až o délce 864 mm
Min.: 49 g/m²; Maximální: 120 g/m²
Ano, ultrazvuková
2 tlačítka pro rychlé spuštění (skenování, kopírování), zrušit, nástroje, úsporný režim
Skenování do složky, skenování do e-mailu, skenování pro kopírování, skenování do aplikace
Tlačítka pro rychlé spuštění softwaru HP Smart Document Scan a HP Document Copy; softwarové skenování pomocí aplikace HP
Smart Document Scan; uživatelská aplikace prostřednictvím ovladačů TWAIN, ISIS, WIA a Kofax VRS Pro
PDF (formátovaný text a grafika, normální s obrazy, prohledávatelný obraz přes text, MRC, PDF/A), TIFF (jednostránkový,
několikastránkový, komprimovaný), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
HP Smart Document Scan Software, ovladače EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro
OCR, ovladače WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Připraveno na systém Microsoft® Windows® 7. Více informací najdete na webu http://www.hp.com/go/windows7. Některé
funkce nemusí být dostupné. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP x64,
Windows® XP Home, Windows® 2000
Připraveno na systém Microsoft® Windows® 7 (více informací naleznete na stránkách www.hp.com/go/windows7. Některé
funkce nemusí být dostupné), Windows Vista® x64, Windows Vista®: procesor 1,3 GHz, 1 GB RAM (2 GB pro 64 bitů);
Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: procesor 1,3 GHz, 512 MB RAM; všechny
systémy: 300 MB místa na pevném disku (80 MB jen pro ovladače), port USB 1.1 nebo vyšší, jednotka CD-ROM, monitor SVGA
1024 x 768, 16bitové barvy
Standardní: Hi-Speed USB 2.0
Podávací válec, oddělovací podložka
692 × 558 × 338 mm
37 kg; včetně obalu: 46,26 kg
Provozní teplota: 10 až 35 °C; Teplota skladování: -40 až 70 °C
Provozní vlhkost: 15 až 80% RH; Vlhkost skladování: 15 až 80% RH
Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (±10 %), 50/60 Hz (± 3%); spotřeba: maximálně 112 W
Ano
IEC 60950-1 První vydání (2001), národní odvozeniny, přidružená dobrovolná a povinná osvědčení: Argentina (UL AR/S),
Kanada (cUL), Čína (CCC), Rusko (GOST), Evropská unie (UL Demko GS), Korea (eK), Singapur (Safety Authority), Tchaj-wan
(BSMI), USA (UL), ostatní: Mexiko (NOM)
EU (směrnice EMC), USA a Kanada (pravidla FCC), Austrálie a Nový Zéland (ACA), Čína (CCC), Korea (MIC), Tchaj-wan
(BSMI), Rusko (GOST)
Standardní jednoletá omezená záruka na hardware s opravou v místě zákazníka; s možností rozšíření na tři roky. Možnosti
záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

L2683A

plochý skener dokumentů
HP Scanjet N9120;
vysokorychlostní kabel USB
2.0; napájecí kabel; disky
CD-ROM se softwarem
(software HP Smart
Document Scan, Kofax
VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, ovladače EMC
ISIS/TWAIN, ovladače
WIA); Tištěná příručka
instalace a podpory

L2685A

Náhradní válec HP Scanjet
N9120 ADF

L2686A

Oddělovací podložka HP
Scanjet N9120 ADF

Příslušenství

Servis a podpora
UJ990E HP Care Pack, podpora
následující pracovní den v místě
zákazníka, 3 roky
UJ989E HP Care Pack, podpora
následující pracovní den v místě
zákazníka, 2 roky
Úplný seznam spotřebních materiálů a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www.hp.com
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