HP Scanjet N9120 síkágyas
dokumentumszkenner

Egy- vagy kétoldalas dokumentumok digitalizálhatók akár A3-size-as méretig ezzel a
robusztus, osztályszintű lapolvasóval. Lapolvasás akár 100 kép/perc1 sebességgel a
200 oldalas automatikus dokumentumadagolóval és az automatikus
kettősbehúzás-érzékeléssel. Használja a HP Smart Document Scan Software
dokumentumbeolvasó alkalmazást, vagy integrálódjon a már meglévő rendszerekbe.
A HP Scanjet N9120 síkágyas dokumentumolvasót nagyvállalati és nagyobb középvállalati felhasználóknak tervezték,
akiknek olyan gyors, megbízható, osztályszintű lapolvasóra van szükségük, amely a csekkektől és az egy-/kétoldalas
űrlapoktól kezdve az A3-size-as dokumentumokig minden anyaggal megbirkózik.
Nagy termelékenységű, gyors dokumentumbeolvasás akár 50 oldal percenkénti sebességgel (100 kép/perc) 2 –
fekete-fehérben vagy színesben.
Lapolvasás percenként akár 50 oldal sebességgel (100 kép/perc)2 - fekete-fehérben, szürkeskálásan vagy színesben, a
200 oldalas, lapfordítós automatikus dokumentumadagolóval. A megnövelt képtisztaság és pontosság, valamint az
optimalizált fájlméretek is elérhetők a tartozéknak számító Kofax® VirtualReScan® Pro alkalmazással, illetve a
többszínkihagyással. A dokumentumok beolvasásának munkafolyamatát egyszerűsíti le a HP Smart Document Scan
Software program, továbbá segítségével a beolvasási profilok testreszabhatók, illetve az ISIS®, TWAIN és WIA
illesztőprogramokkal a készülék könnyen integrálható a már meglévő rendszerbe. Az ultrahangos
kettősbehúzás-érzékelővel biztosan nem marad ki egyetlen oldal sem a beolvasásból.
Különböző fajtájú és méretű dokumentumok olvashatók be, az A6-tól az A3-as méretig.
Csekkek, orvosi vagy pénzügyi feljegyzések, egy-, illetve kétoldalas űrlapok és kérdőívek, vagy akár A3-size-as
dokumentumok is digitalizálhatók. A hardveres kiegyenesítés pontosabb, tetszetősebb beolvasást eredményez. Mivel a
papírút könnyen hozzáférhető, maximálisan fenntartható a működőképesség. A fekete, piros és kék tintapatronokhoz3
alkalmazható integrált nyomtatóművel rögzítheti a nyomtatással kapcsolatos információkat, például az időpontot, a
dátumot, a nyomatok számát vagy a kezelő azonosítóját. Használja az A3-as síkágyat a bekötött dokumentumok, az
összefűzött jelentések, a rendhagyó vagy elhasználódott anyagok beolvasásához.
A HP megbízhatóságát most az egyéves, helyszíni javítást is magában foglaló garanciával együtt élvezheti.
A HP termékeitől elvárható megbízhatóságot nyújtja a napi 5000 oldalas munkaciklus - amit a teljes egyéves garancia
nyújtotta biztonság egészít ki, a helyszíni javítást is beleértve. Használja ki, hogy a garancia három évre kiterjeszthető. A
hálózatba kapcsolt perifériák távolról felügyelhetők, konfigurálhatók, megfigyelhetők és elvégezhető a hibaelhárítás – így
a HP Web Jetadmin4 segítségével a HP Scanjet N9120-on is . Védje a környezetet az Energy Star minősítésű,
osztályszintű lapolvasóval.
1 A sebesség mérése 200 dpi fekete-fehér, szürkeskálás vagy színes üzemmódban történt, fekvő A4 papírformátumban, hardveres

tömörítéssel.
2 A sebesség mérése 200 dpi fekete-fehér, szürkeskálás vagy színes üzemmódban történt, fekvő A4 papírformátumnál, hardveres
tömörítéssel
3 HP tintapatront igényel; nem tartozék, kérjük, vásárolja meg külön
4 A HP Scanjet N9120 készülékkel való kompatibilitás 2008 őszétől várható.

Műszaki adatok
A lapolvasó típusa
Beolvasási technológia
Ajánlott napi terhelhetőség
Beolvasási sebesség (ADF, A4)
Beolvasási felbontás

Színmélység
Szürkeárnyalati színek száma
Méretezés
Előzetes megtekintés sebessége
ADF kapacitás
Dokumentumméret
Papírméret, automatikus adagoló
Dokumentumsúly
Többszörös behúzás érzékelése
Vezérlőpult
Digitális adás alapjellemzői
Beolvasás bemeneti módjai
Beolvasás fájlformátuma
Mellékelt szoftverek
Biztonságkezelés
Kompatibilis operációs rendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
Cserélhető alkatrészek
Méretek (sz x mé x ma)
Súly
Működési környezet
Áramellátási követelmények
ENERGY STAR
Megfelelőségi és biztonsági információk

Elektromágneses kompatibilitás
Garancia

Rendelési adatok
Síkágyas, ADF
CCD (töltéscsatolt eszköz)
Max. 5000 oldal
Percenként akár 50 oldal/100 kép (ff, szürke, színes, 200 dpi)
Optikai: Legfeljebb 600 dpi
Hardver: Max. 600 x 600 dpi
Kimeneti felbontás dpi beállításai: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48 bites
256
1–999%, 1%-os lépésenként
Max. 4 mp
Alapkiépítésű, 200 lapos
Legalább: Síkágyas: nincs minimum, automatikus dokumentumadagoló: 70 x 148 mm
Maximum: 297,2 x 431,8 mm
Legal, A3, A4, A5, A6, hosszú papír 864 mm-ig
Legalább: 49 g/m²; Maximum: 120 g/m²
Van, ultrahangos
2 gyorsindító gomb (Beolvasás, Másolás), Törlés, Eszközök, Energiatakarékosság
Beolvasás mappába, e-mailbe, másolatba és alkalmazásba
Gyorsindító gombok a HP Smart Document Scan Software és a HP Document Copy programokhoz; szoftveres szkennelés a HP
Smart Document Scan szoftverrel; felhasználói alkalmazás a TWAIN, ISIS, WIA és Kofax VRS Pro illesztőprogramokkal
PDF (formattált szöveg és grafika, képekkel együtt, kereshető kép a szövegben, MRC, PDF/A), TIFF (egy- és többoldalas,
tömörített), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
HP intelligens dokumentum-lapolvasó szoftver, EMC ISIS/TWAIN illesztőprogramok, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional,
I.R.I.S. Readiris Pro OCR, WIA illesztőprogramok, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Microsoft® Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve. További információ: http://www.hp.com/go/windows7. Előfordulhat,
hogy valamelyik funkció nem elérhető. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP x64,
Windows® XP Home, Windows® 2000
Microsoft® Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve (további információk: www.hp.com/go/windows7. Előfordulhat, hogy
valamelyik funkció nem elérhető), Windows Vista® x64, Windows Vista®: 1,3 GHz-es processzor, 1 GB RAM (64 bites rendszer
esetén 2 GB); Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: 1,3 GHz-es processzor, 512 MB
RAM; minden rendszerhez: 300 MB szabad merevlemez-terület (80 MB csak az illesztőprogramok számára), USB 1.1 vagy
újabb port, CD-ROM meghajtó, 1024 x 768 SVGA monitor, 16 bites szín
Alapkiépítésben: Hi-Speed USB 2.0
Tekercsadagolás, elválasztó párnázás
692 x 558 x 338 mm
37 kg; csomagolva: 46,26 kg
Működési hőmérséklet: 10–35°C; Tárolási hőmérséklet: -40–70°C
Működési páratartalom: 15–80% relatív páratartalom; Tárolási páratartalom: 15–80% relatív páratartalom
Bemeneti feszültség: 100–240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); anyagszükséglet: Maximum 112 W
Igen
IEC 60950-1 első kiadása (2001), nemzeti előírások, vonatkozó önkéntes és kötelező tanúsítványok: Argentína (UL AR/S),
Kanada (cUL), Kína (CCC), Oroszország (GOST), Európai Unió (UL Demko GS), Korea (eK), Szingapúr (biztonsági hatóság),
Tajvan (BSMI), Egyesült Államok (UL), egyéb: Mexikó (NOM)
EU (EMC-irányelvek), Egyesült Államok és Kanada (FCC-szabályok), Ausztrália és Új-Zéland (ACA), Kína (CCC), Korea (MIC),
Tajvan (BSMI), Oroszország (GOST)
Szokásos egy éves korlátozott jótállás, helyszíni javítással; a garancia három évre kiterjeszthető. A garanciális és támogatási
lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

L2683A

HP Scanjet N9120
síkágyas
dokumentum-lapolvasó;
Nagy sebességű USB 2.0
kábel; tápkábel; CD-ROMok
szoftverrel (HP intelligens
dokumentum-lapolvasó
szoftver, Kofax
VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, EMC ISIS/TWAIN
és WIA illesztőprogramok);
Nyomtatott üzembe
helyezési és támogatási
útmutató

L2685A

HP Scanjet N9120 ADF
görgő-cserekészlet

L2686A

HP Scanjet N9120 ADF
elválasztólap-készlet

Tartozékok

Terméktámogatás
UJ990E HP Care Pack, helyszíni
támogatás következő munkanapi
kiszállással, 3 év
UJ989E HP Care Pack, helyszíni
támogatás következő munkanapi
kiszállással, 2 év
A tartozékok és kiegészítők teljes listáját a HP
http://www.hp.com címen elérhető webhelyén
találhatja meg.

http://www.hp.com
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