Skaner stolikowy do dokumentów HP Scanjet
N9120

Szybkie i dokładne skanowanie jedno- lub dwustronnych dokumentów do formatu
A3-size dzięki skanerowi do obsługi działów przedsiębiorstw. Skanowanie z
prędkością maks.100 obrazów na minutę1 z automatycznym podajnikiem dokumentów
na 200 arkuszy i ultrasonicznym wykrywaniem przypadków pobrania więcej niż
jednego arkusza. Zastosuj oprogramowanie HP Smart Document Scan lub dokonaj
integracji z dotychczasowymi systemami.
Płaski skaner HP Scanjet N9120 został zaprojektowany z myślą o korporacjach i większych firmach z sektora mniejszego
i średniego, potrzebujących szybkiego i niezawodnego skanera, który poradzi sobie z obsługą całego działu i
różnorodnymi materiałami, od czeków i jedno- lub dwustronnych formularzy do dokumentów formatu A3-size.
Skanuj dokumenty jeszcze wydajniej, z prędkością maks. 50 str./min w kolorze (100 obrazów na minutę) 2 — w czerni
lub w kolorze.
Skanuj maks. 50 str./min (100 obrazów na minutę)2 w czerni, w skali szarości lub w kolorze, z użyciem automatycznego
podajnika dokumentów na 200 arkuszy z modułem druku dwustronnego. Doskonałe, przejrzyste i wyraźne obrazy,
optymalizacja rozmiarów plików dzięki oprogramowaniu Kofax® VirtualReScan® Pro oraz możliwości określenia kilku
kolorow tła. Zarządzaj skanowaniem dokumentów i dostosuj profile skanowania z użyciem oprogramowania HP Smart
Document Scan lub dokonaj integracji z dotychczasowym systemem, używając sterowników ISIS®, TWAIN i WIA.
Upewnij się, że każda strona będzie skanowana, dzięki ultrasonicznemu wykrywaniu przypadków pobrania więcej niż
jednego arkusza.
Obsługa dokumentów różnych typów i formatów, od A6 do A3.
Skanuj różnorodne materiały — czeki, zestawienia medyczne lub finansowe, jedno- i dwustronne dokumenty oraz
kwestionariusze i materiały w formacie A3-size. Zyskaj równe, estetyczne dokumenty dzięki funkcji prostowania obrazu.
Łatwy dostęp do ścieżki prowadzenia papieru zapewnia maksymalną bezawaryjność. Wbudowany imprinter
atramentowy (z opcjonalną kasetą w kolorze czarnym, czerwonym i niebieskim3) pozwala zapisać szczegóły
skanowania, takie jak godzina, data, liczba dokumentów czy operator. Zastosuj płaski skaner A3 do dokumentów
oprawionych, zszywanych raportów oraz materiałów o nieregularnym kształcie i zniszczonych.
Korzystaj z niezawodności HP wspartej pełną roczną gwarancją obejmującą naprawę w miejscu instalacji.
Ciesz się niezawodnością, jakiej można spodziewać się po produkcie HP o cyklu pracy do 5000 stron dziennie, wspartą
roczną gwarancją obejmującą naprawę w miejscu instalacji. Skorzystaj z opcji przedłużenia gwarancji do 3 lat.
Zarządzaj zdalnie sieciowymi urządzeniami peryferyjnymi — łącznie ze ze skanerem HP Scanjet N9120 — konfiguruj,
kontroluj je oraz rozwiązuj związane z nimi problemy za pomocą narzędzia HP Web Jetadmin4. Przyczyń się do ochrony
środowiska naturalnego, używając zgodnego z normą Energy Star skanera do obsługi działów przedsiębiorstw.
1 Szybkość drukowania w rozdzielczości 200 dpi w trybach czerni, skali szarości lub w kolorowym w formacie A4, w orientacji poziomej

z użyciem kompresji sprzętu.
2 Szybkość drukowania w rozdzielczości 200 dpi w trybach czerni, skali szarości lub kolorowym w formacie A4 w orientacji poziomej z
użyciem kompresji sprzętu
3 Wymaga wkładu atramentowego HP; nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno
4 Zgodność z drukarką HP Scanjet N9120, która będzie dostępna pod koniec roku 2008.

Informacje o
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Dane techniczne
Typ skanera
Technologia skanowania
Zalecana wydajność dzienna
Prędkość skanowania (ADF, A4)
Rozdzielczość skanowania

Kodowanie koloru
Skala szarości
Skalowanie
Szybkość podglądu
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów
Format dokumentu

Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
CCD (matryca światłoczuła)
Do 5000 stron
Do 50 str./min i 100 obrazów/min (w czerni, w skali szarości i w kolorze, 200 dpi)
Optyczny: Do 600 dpi
Urządzenie: Do 600 x 600 dpi
Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi): 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48-bitowa
256
Od 1 do 999% co 1%
Do 4 s
Standardowo 200 arkuszy

Minimalnie: Skaner płaski: bez ograniczeń, automatyczny podajnik dokumentów: 70 x 148 mm
Maksymalnie: 297,2 x 431,8 mm
Formaty nośników, automatyczny podajnik Format legal, A3, A4, A5, A6, długość papieru maks. 864 mm
papieru
Waga dokumentu
Minimalnie: 49 g/m²; Maksymalnie: 120 g/m²
Wykrywanie sklejonych stron
Tak, ultrasoniczne
Panel sterowania
2 przyciski szybkiego uruchamiania (Skanuj, Kopiuj), Anuluj, Narzędzia, Tryb oszczędzania energii
Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji Skanowanie do folderu, skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do kopiarki, skanowanie do aplikacji
dokumentów
Tryby inicjacji skanowania
Przyciski szybkiego uruchamiania do oprogramowania HP Smart Document Scan oraz HP Document Copy; skanowanie przy
użyciu oprogramowania HP Smart Document Scan; oprogramowanie użytkownika przez interfejsy TWAIN, sterowniki ISIS, WIA
lub Kofax VRS Pro
Format pliku zawierającego zeskanowany format PDF (sformatowane tekst i grafika, normalny z obrazami, z możliwością przeszukiwania samych obrazów, MRC, PDF/A),
obraz
TIFF (pojedyncze strony, wielostronicowe, skompresowane), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE,
XML, XPS
Dołączone oprogramowanie
Oprogramowanie HP Smart Document Scan, sterowniki EMC ISIS/TWAIN, oprogramowanie Kofax VirtualRescan (VRS)
Professional, oprogramowanie I.R.I.S. Readiris Pro OCR, sterowniki WIA, oprogramowanie HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Zarządzanie bezpieczeństwem
oprogramowanie HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Obsługiwane systemy operacyjne
Dostosowany do systemu Microsoft® Windows® 7. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
http://www.hp.com/go/windows7. Niektóre funkcje mogą być niedostępne. Windows Vista® x64, Windows Vista®,
Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows® XP Home, Windows® 2000
Minimalne wymagania systemowe
Dostosowany do systemu Microsoft® Windows® 7 (więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/windows7,
niektóre funkcje mogą być niedostępne), Windows Vista® x64, Windows Vista®: Procesor 1,3 GHz, 1 GB pamięci RAM (2 GB
w przypadku 64-bitowego SO); Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: Procesor 1,3
GHz, 512 MB RAM; do wszystkich systemów: 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym (80 MB tylko dla sterowników), port
USB 1.1 lub szybszy, napęd CD-ROM, monitor 1024 x 768 SVGA, 16-bitowa głębia kolorów
Interfejsy
Standardowo: Hi-Speed USB 2.0
Cześć zamienne
Podajnik nośnika z roli, separator papieru
Wymiary (sz. x gł. x wys.)
692x558x338 mm
Waga
37 kg; w opakowaniu: 46,26 kg
Środowisko pracy
Temperatura pracy: Od 10 do 35°C; Temperatura przechowywania: Od -40°C do 70°C
Wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 15-80%; Wilgotność przechowywania: wilgotność względna 15-80%
Zasilanie
Napięcie wejściowe 100 - 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); zużycie: maksymalnie 112 W
ENERGY STAR
Tak
Zgodność z przepisami/bezpieczeństwo
IEC 60950-1 wersja pierwsza (2001), wersje krajowe, powiązane certyfikaty dobrowolne i obowiązkowe: Argentyna (UL AR/S),
Kanada (cUL), Chiny (CCC), Rosja (GOST), UE (UL Demko GS), Korea (eK), Singapur (Safety Authority), Tajwan (BSMI), USA
(UL), inne: Meksyk (NOM)
Certyfikaty
UE (dyrektywa EMC), USA i Kanada (przepisy FCC), Australia i Nowa Zelandia (ACA), Chiny (CCC), Korea (MIC), Tajwan
(BSMI), Rosja (GOST)
Gwarancja
Roczna gwarancja obejmująca standardowo naprawę w miejscu instalacji; opcjonalne wydłużenie do 3 lat. Opcje gwarancji i
pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

L2683A

Skaner płaski do
dokumentów HP Scanjet
N9120; kabel Hi-Speed
USB 2.0; kabel zasilania;
płyty CD z
oprogramowaniem (HP
Smart Document Scan,
Kofax VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, sterowniki EMC
ISIS/TWAIN, sterowniki
WIA); Drukowana instrukcja
instalacji i obsługi

L2685A

Zestaw rolek wymiennych
automatycznego podajnika
dokumentów dla
urządzenia HP Scanjet serii
N9120

L2686A

Zestaw tac rozdzielających
automatycznego podajnika
dokumentów dla
urządzenia HP Scanjet serii
N9120

Akcesoria

Serwis i wsparcie
UJ990E HP Care Pack, wymiana w
następnym dniu roboczym, 3 lata
UH250E HP Care Pack, wymiana w
następnym dniu roboczym, 2 lata
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów znajduje się na stronie
www.hp.com

http://www.hp.pl
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