Scanner de Documentos Base Plana HP Scanjet
N9120

Capture documentos de uma face ou de duas faces até A3-size com este scanner
departamental robusto e rápido. Digitalize até 100 ipm1 com do ADF de 200 páginas
e detecção ultra-sónica de dupla alimentação. Utilize o Software de Digitalização
Inteligente de Documentos HP ou integre em sistemas existentes.
O Scanner de Documentos de Base Plana HP Scanjet N9120 é concebido para clientes empresariais e grandes PMEs que
necessitem de um scanner departamental rápido e fiável com capacidade de tratar materiais desde cheques e formulários
simples ou com frente e verso até documentos A3-size.
Obtenha uma digitalização de documentos de alta produtividade até 50 ppm/ 100 ipm 2 – a preto-e-branco ou a cores.
Digitalize até 50 ppm/ 100 ipm2 a preto-e-branco, escala de cinzentos ou a cores com um ADF de 200 páginas e
unidade duplex. Obtenha uma clareza e precisão de imagem melhorada, tamanhos de ficheiros optimizados com o
Kofax® VirtualReScan® Pro incluído e eliminação multicor. Dinamize os fluxos de trabalho da captura de documentos e
personalize perfis de digitalização com o Software de Digitalização Inteligente de Documentos HP, ou integre num
sistema existente usando os controladores ISIS®, TWAIN e WIA. Tenha a certeza que cada página é digitalizada com
detecção ultra-sónica de dupla alimentação.
Manuseamento uma vasta gama de tipo e dimensões de documentos desde A6 a A3.
Passe materiais desde cheques, registos médicos ou financeiros, questionários e formulários simples/frente e verso para
documentos A3-size. Obtenha digitalizações mais perfeitas e organizadas com a remoção de distorção por hardware. O
fácil acesso ao percurso do papel assegura um tempo de operacionalidade máximo. Utilize a impressora integrada
(opções de tinteiro preto, vermelho e azul3) para registar detalhes da digitalização, por exemplo, hora, data, contagem
de documentos, operador. Utilize o scanner de mesa A3 para digitalizar documentos encadernados, relatórios agrafados
e materiais irregulares ou gastos.
Obtenha a fiabilidade HP suportada por uma garantia completa de um ano com reparação no local.
Desfrute da fiabilidade que espera de um produto HP com um ciclo de trabalho diário de 5000 páginas - suportado pela
confiança de uma garantia completa de um ano, incluindo reparação no local. Tire partido da opção de extensão da
sua garantia para cobertura de três anos. Leva a cabo a gestão remota, configuração, monitorização e resolva
problemas de periféricos de rede - incluindo o HP Scanjet N9120 - com o HP Web Jetadmin4. Ajude a proteger o
ambiente com scanner de documentos departamental qualificado Energy Star.
1 Velocidades obtidas usando os modos de 200 ppp monocromáticos, escala de cinzentos ou a cores com papel A4 em modo horizontal

com o uso de compressão por hardware.
2 Velocidades obtidas usando os modos de 200 ppp monocromáticos, escala de cinzentos ou a cores com papel A4 em modo horizontal
com o uso de compressão por hardware
3 Necessita de um tinteiro com tinta HP; não incluído, vendido separadamente
4 Compatibilidade com a HP Scanjet N9120 disponível a partir do final de 2008.

Especificações técnicas
Base plana, alimentador automático de documentos
(CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)
Até 5000 páginas
Até 50 ppm/100 ipm (p&b, cinzento, cor, 200 ppp)
Óptica: Até 600 ppp
Hardware: Até 600 x 600 ppp
Definições de ppp de resolução de saída: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Profundidade de bits
48 bits
Níveis da escala de cinzentos
256
Conversão de escala
1 até 999%, em incrementos de 1%
Velocidade de pré-visualização
Até 4 seg.
Capacidade do alimentador automático de De série, 200 folhas
documentos
Formato do documento
Mínimos: Base plana: sem mínimo, ADF: 70 x 148 mm
Máximo: 297,2 x 431,8 mm
Tamanho de suporte, ADF
Legal, A3, A4, A5, A6, papel longo até 864 mm
Peso do documento
Mínimos: 49 g/m²; Máximo: 120 g/m²
Detecção de multi-alimentação
Sim, ultrasónico
Painel de controlo
2 botões de inicio-rápido (Digitalizar, Copiar), Cancelar, Ferramentas, Poupança de energia
Características padrão da transmissão
Digitalização para pasta, digitalização para correio electrónico, digitalização para cópia, digitalização para aplicação
digital
Modos de entrada de digitalização
Botões de início-rápido para Software de Digitalização Inteligente de Documentos HP e Cópia de Documentos HP; software de
digitalização com o Software de Digitalização Inteligente de Documentos HP. aplicação de utilizador através dos controladores
TWAIN, ISIS, WIA ou Kofax VRS Pro
Formatos dos ficheiros digitalizados
PDF (Texto e Gráficos formatados, normal com imagens, imagens pesquisáveis sobre texto, MRC, PDF/A), TIFF (página única,
multi-página, comprimido), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
Software incluído
SoftwareHP Smart Document Scan, controladores EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro
OCR, controladores WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Gestão de segurança
HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Compatibilidade com sistemas operativos Pronto para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite o site http://www.hp.com/go/windows7. Algumas
funções podem não estar disponíveis. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP x64,
Windows® XP Home, Windows® 2000
Requisitos mínimos do sistema
Pronto para Microsoft® Windows® 7 (para obter mais informações, visite o site www.hp.com/go/windows7. Algumas funções
podem não estar disponíveis), Windows Vista®, Windows Vista® x64: Processador 1,3 GHz, 1 GB de RAM (2 GB para 64
bits); Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: processador a 1,3 GHz, 512 MB de RAM;
para todos os sistemas: 300 MB de espaço livre no disco rígido (80 MB para os controladores), porta USB 1,1 ou superior,
unidade CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, cor de 16 bits
Interface e conectividade
Standard: Hi-Speed USB 2.0
Peças substituíveis
Rolo de alimentação, separação
Dimensões (l x p x a)
692 x 558 x 338 mm
Peso
37 kg; na caixa: 46,26 kg
Ambiente de funcionamento
Temperatura de funcionamento: 10 até 35 °C; Temperatura de armazenamento: -40 até 70 °C
Humidade de funcionamento: 15 a 80% HR; Humidade de armazenamento: 15 a 80% HR
Requisitos de energia
Voltagem de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); consumo: 112 Watts no máximo
ENERGY STAR
Sim
Informações acerca da conformidade
IEC 60950-1 Primeira edição (2001), regulamentações nacionais derivadas, certificações voluntárias e obrigatórias associadas:
regulamentar/segurança
Argentina (UL AR/S), Canadá (cUL), China (CCC), Rússia (GOST), União Europeia (UL Demko GS), Coreia (eK), Singapura
(Safety Authority), Taiwan (BSMI), EUA (UL), outros: México (NOM)
Compatibilidade electromagnética
UE (Directiva CEM), EUA e Canadá (Normas FCC), Austrália e Nova Zelândia (ACA), China (CCC), Coreia (MIC), Taiwan
(BSMI), Rússia (GOST)
Garantia
Garantia standard limitada de um ano com reparação no local; opção a três anos coverage. A garantia e as opções de
assistência variam consoante o produto, o país e a legislação local.
Tipo de Scanner
Tecnologia de Digitalização
Produtividade diária recomendada
Velocidade de digitalização (ADF, A4)
Resolução de digitalização

Informações para
encomendas
L2683A

Scanner de Documentos
Base Plana HP Scanjet
;N9120 cabo Hi-Speed
USB 2,0; cabo de
alimentação; CD-ROMs
com software (Software HP
Smart Document Scan,
Kofax VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, controladores
EMC ISIS/TWAIN,
controladores WIA);
Manual de Configuração e
Suporte

L2685A

Kit de substituição de rolo
alimentador ADF HP
Scanjet N9120

L2686A

Kit da almofada de
separação HP Scanjet
N9120

Acessórios

Serviço e Suporte
UJ990E HP Care Pack, Assistência no
local no dia útil seguinte, 3 anos
UJ989E HP Care Pack, Assistência no
local no dia útil seguinte, 2 anos
Para obter uma lista completa de consumíveis
e acessórios, consulte a página Web da HP
em http://www.hp.com

http://www.hp.com
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