HP Scanjet N9120 flatbed documentscanner

Snelle, krachtige afdelingsscanner om enkel- of dubbelzijdige documenten te scannen
tot A3-size-formaat. Scannen tot 100 ipm1 met de documentinvoer voor 200 vel en
ultrasone detectie van dubbele invoer. Te gebruiken met HP Smart Document Scan
software of te integreren in bestaande systemen.
De HP Scanjet N9120 flatbedscanner is ontworpen voor grootzakelijke en SMB-klanten die een snelle, betrouwbare
afdelingsscanner zoeken die alles verwerkt van cheques en enkel-/dubbelzijdige formulieren tot A3-size documenten.
Razendsnel documenten scannen met 50 ppm/100 ipm2 – in zwart-wit of kleur.
Scannen tot 50 ppm/100 ipm2 in zwart-wit, grijswaarden of kleur met de dubbelzijdige documentinvoer 200 pagina's.
Een betere helderheid en accuratesse en een optimale bestandsgrootte met het meegeleverde Kofax® VirtualReScan® Pro
en meer-kleuren dropout. Documentscanworkflows stroomlijnen en scanprofielen aanpassen met HP Smart Document Scan
software of integreren in een bestaand systeem met ISIS®-, TWAIN- en WIA-drivers. Ultrasone detectie van dubbele invoer
zorgt dat elke pagina wordt gescand.
Vele documenttypen en formaten worden ondersteund, van A6 tot A3.
Allerlei materialen scannen, van cheques, medische of financiële dossiers, enkel-/dubbelzijdige formulieren en
vragenlijsten totA3-size documenten. Nette, rechte scans met hardwarematig rechtzetten. Goed toegankelijk papierpad
voor maximale uptime. Geïntegreerde inktimprinter (met optionele zwarte, rode of blauwe inktcartridge3) om
scaninformatie zoals tijd, datum, documenttelling en gebruikersnaam te registreren. De A3 flatbed is ideaal voor het
scannen van gebonden documenten, geniete rapporten en onregelmatig of versleten materiaal.
HP betrouwbaarheid met één jaar garantie en on-site reparatie.
Een HP product met een volume van 5000 pagina's per dag biedt de betrouwbaarheid die u verwacht, plus de zekerheid
van een jaar garantie met on-site reparatie. De garantie is optioneel uit te breiden tot drie jaar. Remote beheer,
configuratie, bewaking en probleemoplossing van randapparaten in het netwerk – inclusief de HP Scanjet N9120 – met
HP Web Jetadmin4. Deze Energy Star-compatibele afdelingsscanner helpt het milieu te beschermen.
1 Snelheden in 200-dpi monochrome, grijswaarden- of kleurenmodus met A4 papier in landscapemodus met hardwarecompressie.
2 Snelheden in 200-dpi monochrome, grijswaarden- of kleurenmodus met A4 papier in landscapemodus met hardwarecompressie
3 HP inktcartridge is vereist; niet inbegrepen, moet apart worden aangeschaft
4 Compatibiliteit met HP Scanjet N9120 vanaf einde 2008.

Technische specificaties
Scannertype
Scantechnologie
Aanbevolen dagelijks volume
Scansnelheid (automatische
documentinvoer, A4)
Scanresolutie

Bitdiepte
Aantal grijstinten
Schaal aanpassen
Preview-snelheid
Capaciteit van de automatische
documentinvoer
Documentformaat
Mediaformaat automatische
documentinvoer
Documentgewicht
Detectie meervoudige invoer
Bedieningspaneel
Digital sending standaardfuncties
Scaninvoermodi
Scanbestandsformaten
Inbegrepen software
Beveiligingsbeheer
Compatibele besturingssystemen

Minimum systeemeisen

Interface en aansluitopties
Vervangbare onderdelen
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Omgevingscondities

Voeding
ENERGY STAR
Informatie over regelgeving, veiligheid

Elektromagnetische compatibiliteit
Garantie

Bestelinformatie
Flatbed, automatische documentinvoer
CCD (charge-coupled device)
5000 pagina's
50 ppm/100 ipm (zwart-wit, grijs, kleur, 200 dpi)
Optisch: Tot 600 dpi
Hardware: 600 x 600 dpi
Outputresolutie dpi-instellingen: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48-bits
256
1 tot 999% in stappen van 1%
4 seconden
Standaard, 200 vel
Minimum: Flatbed: geen minimum, documentinvoer: 70 x 148 mm
Maximum: 297,2 x 431,8 mm
Folio, A3, A4, A5, A6, lang papier tot 864 mm
Minimum: 49 gr/m²; Maximum: 120 gr/m²
Ja, ultrasoon
2 sneltoetsen (Scannen, Kopiëren) Annuleren, Tools, Powersave
Scannen naar map, naar e-mail, om te kopiëren, naar applicatie
Snelstarttoetsen voor HP Smart Document Scan software en HP Document Copy; softwarematig scannen met HP Smart Document
Scan software; gebruikersapplicatie via TWAIN-, ISIS-, WIA- of Kofax VRS Pro-drivers
PDF (opgemaakte tekst en afbeeldingen, standaard met afbeeldingen, doorzoekbaar beeld over tekst, MRC, PDF/A), TIFF
(single-page, multi-page, compressed), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
HP Smart Document Scan software, EMC ISIS-/TWAIN-drivers, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro OCR,
WIA-drivers, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
HP Web Jetadmin SNMP Proxy agent
Klaar voor Microsoft® Windows® 7. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/windows7. Mogelijk is niet
alle functionaliteit beschikbaar. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP x64,
Windows® XP Home Edition, Windows® 2000
Klaar voor Microsoft® Windows® 7 (meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/go/windows7. Mogelijk is niet alle
functionaliteit beschikbaar), Windows Vista® x64, Windows Vista®: 1,3-GHz processor, 1 GB RAM (2 GB voor 64-bits);
Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home Edition, Windows® 2000: 1,3-GHz processor, 512 MB RAM; voor
alle systemen: 300 MB vrije schijfruimte (80 MB voor alleen drivers), USB 1.1 poort of hoger, cd-rom drive, 1024 x 768
SVGA-monitor, 16-bits kleur
Standaard: Hi-Speed USB 2.0
Invoerrol, scheidingspad
692 x 558 x 338 mm
37 kg; met verpakking: 46,26 kg
Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 35 °C; Temperatuur, bij opslag: -40 tot 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid; Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 15 tot 80%
relatieve luchtvochtigheid
Ingangsspanning 100 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 %); verbruik: Max 112 Watt
Ja
IEC 60950-1 eerste editie (2001), afgeleide nationale certificeringen, vrijwillige en verplichte certificeringen: Argentinië (UL
AR/S), Canada (cUL), China (CCC), Rusland (GOST), Europese Unie (UL Demko GS), Korea (eK), Singapore
(Veiligheidsautoriteit), Taiwan (BSMI), USA (UL), overige: Mexico (NOM)
EU (EMC richtlijn), VS en Canada (FCC Rules), Australië en Nieuw-Zeeland (ACA), China (CCC), Korea (MIC), Taiwan (BSMI),
Rusland (GOST)
Standaard één jaar hardwaregarantie met on-site reparatie; optioneel uit te breiden tot drie jaar dekking. Garantie- en
supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

L2683A

HP Scanjet N9120 flatbed
documentscanner; Hi-Speed
USB 2.0-kabel; netsnoer;
Cd-rom's met software (HP
Smart Document Scan
software, Kofax
VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, EMC
ISIS-/TWAIN-drivers,
WIA-drivers); Gedrukte
installatie- en supportgids;

L2685A

HP Scanjet N9120
vervangende rolkit voor
documentinvoer

L2686A

HP Scanjet N9120
scheidingspadkit voor
documentinvoer

Accessoires

Service en support
UJ990E HP Care Pack, on-site support
met respons op de volgende werkdag,
3 jaar
UJ989E HP Care Pack, on-site support
met respons op de volgende werkdag,
2 jaar
Een compleet overzicht van supplies en
accessoires is beschikbaar op de HP website:
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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