HP Scanjet N9120 -tasoskanneri

Nopea ja vankka osastokohtainen skanneri enintään A3-size-kokoisten, yksi- tai
kaksipuolisten asiakirjojen skannaukseen. Skannaa 100 kuvaa/min1 200 sivun
automaattisen syöttölaitteen ja kahden sivun syötön tunnistuksen avulla. Käytä HP:n
älykästä asiakirjojen skannausohjelmistoa tai integroi laite aiempiin järjestelmiin.
HP Scanjet N9120 -asiakirjatasoskanneri on tarkoitettu suuryrityksille ja suurille pk-yrityksille, jotka haluavat nopean,
luotettavan osastokohtaisen skannerin monenlaisten materiaalien (sekeistä ja yksi- tai kaksipuolisista lomakkeista
A3-size-kokoisiin asiakirjoihin) käsittelyä varten.
Skannaa asiakirjat tehokkaasti, jopa 50 sivua/100 kuvaa minuutissa 2 – mustavalkoisena tai väreissä.
Skannaa 50 sivua/100 kuvaa minuutissa2 mustavalkoisena, harmaasävyissä tai väreissä 200 sivun automaattista
syöttölaitetta ja kaksipuolista skannausta käyttäen. Mukana tuleva Kofax® VirtualReScan® Pro -ohjelma ja värien suodatus
parantavat kuvien tarkkuutta ja selkeyttä ja optimoivat tiedostokoot. HP:n älykäs asiakirjojen skannausohjelmisto tehostaa
skannaustyönkulkua ja mahdollistaa skannausprofiilien käytön. ISIS®-, TWAIN- ja WIA-ohjaimet helpottavat integrointia
aiempiin järjestelmiin. Ultraäänellä toimiva kahden sivun syötön tunnistus varmistaa, että sivuja ei jää skannaamatta.
Käsittele monentyyppisiä asiakirjoja A6-koosta A3-kokoon.
Skannaa monenlaiset materiaalit sekeistä, lääkärin raporteista tai talousraporteista, yksi- tai kaksipuolisista asiakirjoista ja
kyselylomakkeista A3-size-kokoisiin asiakirjoihin. Laitepohjainen oikaisu takaa siistit ja suorat skannaukset. Helppo pääsy
paperirataan vähentää käyttökatkot minimiin. Käytä integroitua mustekuviointia (vaihtoehtoina musta, punainen ja sininen
mustekasetti3) ja merkitse aika, päivämäärä, asiakirjamäärä, käyttäjä ja muut skannaustiedot muistiin. A3-kokoisen tason
avulla skannaat sidotut asiakirjat, nidotut raportit ja epätasaiset tai kuluneet materiaalit.
HP:n luotettavaa laatua ja vuoden takuu, joka sisältää asennuspaikalla tapahtuvan korjauksen.
Nauti HP:n tuotteille tyypillisestä luotettavuudesta ja 5 000 sivun päivittäisistä käyttömääristä. Asennuspaikalla tapahtuvan
korjauksen sisältävä yhden vuoden takuu antaa mielenrauhan. Takuuajan keston voi pidentää myös kolmeen vuoteen.
Verkotettujen oheislaitteiden (mm. HP Scanjet N9120) hallinta, määrittäminen, valvonta ja vianmääritys on helppoa HP
Web Jetadmin4 -ohjelman avulla. Tämä Energy Star -hyväksytty osastokohtainen asiakirjaskanneri suojelee myös
ympäristöä.
1 Nopeudet saavutettu käyttämällä 200 dpi:n mustavalko-, harmaasävy- tai väritilaa ja A4-paperia vaakasuunnassa sekä laitepohjaista

pakkausta.
2 Nopeudet saavutettu käyttämällä 200 dpi:n mustavalko-, harmaasävy- tai väritilaa ja A4-paperia vaakasuunnassa sekä laitepohjaista
pakkausta
3 Edellyttää HP:n väripatruunaa; ei sisälly pakkaukseen, hankittava erikseen
4 Yhteensopivuus HP Scanjet N9120 -laitteen kanssa mahdollinen vuoden 2008 lopulla.

Tekniset tiedot
Kuvanlukijan tyyppi
Skannaustekniikka
Suositeltava päivittäinen suoritusteho
Skannausnopeus (ADF, A4)
Skannaustarkkuus

Bittisyvyys
Harmaasävytasot
Skaalaus
Esikatselunopeus
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen
kapasiteetti
Asiakirjan koko
Materiaalin koko, ADF
Asiakirjan paino
Monisyötön tunnistus
Ohjauspaneeli
Digitaalisen lähettämisen
vakio-ominaisuudet
Skannauksen käynnistystavat
Skannaustiedoston muoto
Mukana toimitettu ohjelmisto
Suojauksen hallinta
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Liitäntä ja liitettävyys
Vaihdettavat osat
Mitat (lev. x syv. x kork.)
Paino
Käyttöympäristö
Virtavaatimukset
ENERGY STAR
Yhdenmukaisuus- ja turvallisuustiedot

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Takuu

Tilaustiedot
Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite
Varauskytketty laite (CCD)
Jopa 5 000 sivua
Jopa 50 sivua tai 100 kuvaa/min (mv, harmaasävy, väri, 200 dpi)
Optinen: Jopa 600 dpi
Laitteisto: Jopa 600 x 600 dpi
Tulostustarkkuus, dpi-asetukset: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48-bittinen
256
1–999 % yhden prosentin portain
4 sekuntia
Vakio, 200 arkkia
Vähintään: Tasoskanneri: ei minimiä, automaattinen syöttölaite: 70 x 148 mm
Enintään: 297,2 x 431,8 mm
Legal, A3, A4, A5, A6, enintään 864 mm:n pituinen paperi
Vähintään: 49 g/m²; Enintään: 120 g/m²
Kyllä, ultraääni
2 pikapainiketta (skannaus, kopiointi), peruuta, työkalut, virran säästö
Skannaus kansioon, skannaus sähköpostiin, skannaus kopiointiin, skannaus sovellukseen

L2683A

HP Scanjet N9120
-tasoskanneri; Hi-Speed USB
2.0 -johto; virtajohto;
CD-levyt, joilla ohjelmistot
(HP:n älykäs asiakirjojen
skannausohjelmisto, Kofax
VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro -tekstintunnistusohjelma,
EMC ISIS/TWAIN
-ohjaimet, WIA-ohjaimet);
painettu asennus- ja
tukiopas
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HP Scanjet N9120 -mallin
ADF-rullien vaihtosarja

L2686A

HP Scanjet N9120 -mallin
ADF-paperinerottimen
vaihtosarja

Lisävarusteet

Pikapainikkeet HP:n älykästä asiakirjojen skannausohjelmaa ja HP:n asiakirjojen kopiointia varten; skannaus HP:n älykkäällä
asiakirjojen skannausohjelmistolla; käyttö TWAIN-, ISIS-, WIA- tai Kofax VRS Pro -ohjainten kautta
PDF (muotoiltu teksti ja kuvat, normaali kuvilla, haettavissa oleva kuva tekstin päällä, MRC, PDF/A), TIFF (yksittäinen sivu,
monisivuinen, pakattu), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
HP:n älykäs asiakirjojen skannausohjelmisto, EMC ISIS/TWAIN -ohjaimet, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris
Pro -tekstintunnistusohjelmisto, WIA-ohjaimet, HP Web Jetadmin SNMP -proxy-agentti
HP Web Jetadmin SNMP -proxy-agentti
Microsoft® Windows® 7 -valmius. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/windows7. Jotkin ominaisuudet eivät ehkä
ole käytettävissä. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows® XP
Home, Windows® 2000
Microsoft® Windows® 7 -valmius (Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/windows7. Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole
käytettävissä), Windows Vista® x64, Windows Vista®: 1,3 GHz:n prosessori, 1 Gt RAM-muistia (2 Gt 64-bittisessä
käyttöjärjestelmässä); Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: 1,3 GHz:n prosessori, 512
Mt RAM-muistia; kaikki järjestelmät: 300 Mt vapaata kiintolevytilaa (80 Mt pelkästään ohjaimille), USB 1.1 -portti tai
tehokkaampi, CD-asema, 1 024 x 768 kuvapisteen SVGA-näyttö, 16-bittiset värit
Vakio: Hi-Speed USB 2.0
Syöttörulla, erotinkumi
692 x 558 x 338 mm
37 kg; pakkauksessa: 46,26 kg
Käyttölämpötila: 10–35° C; Säilytyslämpötila: -40–70 °C
Käyttökosteus: 15–80 prosentin suhteellinen kosteus; Säilytyskosteus: 15–80 prosentin suhteellinen kosteus
Syöttöjännite 100–240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±3 %); kulutus: Enintään 112 W
Kyllä
EC 60950-1 First Edition (2001), kansalliset johdannaiset, aiheeseen liittyvät vapaaehtoiset ja pakolliset hyväksynnät: Argentiina
(UL AR/S), Kanada (cUL), Kiina (CCC), Venäjä (GOST), Euroopan unioni (UL Demko GS), Korea (eK), Singapore
(turvallisuusviranomainen), Taiwan (BSMI), USA (UL), muut maat: Meksiko (NOM)
EU (EMC-direktiivi), USA ja Kanada (FCC), Australia ja Uusi-Seelanti (ACA), Kiina (CCC), Korea (MIC), Taiwan (BSMI), Venäjä
(GOST)
Normaali yhden vuoden rajoitettu laitetakuu, johon kuuluu korjaus asennuspaikalla; takuuaika pidennettävissä kolmeen vuoteen.
Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaan.
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Huolto- ja tukipalvelut
UJ990E HP Care Pack -tuki,
seuraavana työpäivänä
asennuspaikalla, 3 vuotta
UJ989E HP Care Pack -tuki,
seuraavana työpäivänä
asennuspaikalla, 2 vuotta
Täydellinen luettelo tarvikkeista ja
lisävarusteista on HP:n Web-sivustossa
osoitteessa http://www.hp.com

