Scaner cu masă plană pentru documente HP
Scanjet N9120

Captaţi documente cu una sau două feţe până la dimensiune A3-size cu acest scaner
departamental rapid şi robust. Scanaţi până la 100 ipm1 folosind ADF-ul de 200
pagini şi detecţia ultrasonică pentru alimentare dublă. Folosiţi software-ul HP inteligent
de scanare a documentelor sau integraţi-l în sistemele existente.
Scanerul de documente plan HP Scanjet N9120 este destinat clienţilor corporaţionali şi din IMM-uri care au nevoie de un
scaner departamental fiabil, rapid, capabil să manevreze materiale variate, de la cecuri şi formulare pe o faţă sau pe
ambele feţe până la documente A3-size.
Beneficiaţi de scanare de mare productivitate a documentelor până la 50 ppm/100 ipm 2 – alb-negru sau color.
Scanaţi până la 50 ppm/100 ipm2 alb-negru, în nuanţe de gri sau color, folosind ADF-ul de 200 pagini cu duplexor.
Obţineţi claritate şi acurateţe îmbunătăţită a imaginilor, dimensiuni optimizate ale fişierelor cu programul inclus Kofax®
VirtualReScan® Pro şi cu funcţia de filtrare a culorilor. Eficientizaţi fluxurile de lucrări de captare a documentelor şi
personalizaţi profilele de scanare cu software-ul HP de scanare inteligentă a documentelor sau integraţi-l într-un sistem
existent folosind drivere ISIS®, TWAIN şi WIA. Fiţi siguri că fiecare pagină este scanată folosind detecţia ultrasonică
pentru alimentarea dublă.
Puteţi folosi o gamă largă de tipuri şi dimensiuni de documente, de la A6 la A3.
Captaţi materiale de la cecuri, înregistrări medicale sau financiare, formulare pe o faţă sau pe ambele feţe şi chestionare
până la documenteA3-size. Realizaţi scanări mai drepte, mai precise datorită eliminării imperfecţiunilor prin hardware.
Accesul simplu la calea de introducere a hârtiei asigură maximizarea timpului de funcţionare. Utilizaţi dispozitivul
imprinter cu cerneală integrat (opţiuni de cartuşe: negru, roşu şi albastru3) pentru a înregistra detalii despre scanare, de
exemplu, oră, dată, număr de documente, operator. Utilizaţi suportul plat A3 pentru a scana documente legate, rapoarte
capsate şi materiale neregulate sau uzate.
Beneficiaţi de fiabilitatea HP susţinută de garanţie completă de un an, cu reparaţii la sediul clientului.
Beneficiaţi de fiabilitatea pe care o aşteptaţi de la un produs HP cu o încărcare maximă zilnică de 5000 de pagini susţinută de garanţia completă de un an, care include reparaţii la sediul clientului. Profitaţi de avantajul opţiunii de
extindere a garanţiei până la o acoperire de trei ani. Administraţi, configuraţi, monitorizaţi şi depanaţi de la distanţă
perifericele din reţea – inclusiv HP Scanjet N9120 – cu HP Web Jetadmin4. Contribuiţi la protecţia mediului înconjurător
cu acest scaner departamental de documente certificat Energy Star.
1 Viteze atinse la 200 dpi în modurile monocrom, nuanţe de gri sau color cu hârtie A4 în modul peisaj utilizând compresie hardware.
2 Viteze atinse la 200 dpi în modurile monocrom, nuanţe de gri sau color cu hârtie A4 în modul peisaj utilizând compresie hardware
3 Necesită un cartuş de cerneală HP; nu este inclus, vă rugăm să-l achiziţionaţi separat
4 Compatibilitate cu HP Scanjet N9120 ce va fi disponibil în cursul anului 2008.

Specificaţii tehnice
Plan, ADF
Charge Coupled Device (CCD)
Până la 5000 pagini
Până la 50 ppm/100 ipm (alb-negru, gri, color, 200 dpi)
Optic: Maximum 600 dpi
Hardware: Până la 600 x 600 dpi
Setări rezoluţie de ieşire (dpi): 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Adâncime biţi
48 biţi
Nivele de gri
256
Scalare
1 la 999% în etape de 1%
Viteză previzualizare
Cel mult 4 s
Capacitate ADF
Standard, 200 de coli
Dimensiune document
Minim: Plan: nu există minimum, ADF: 70 x 148 mm
Maxim: 297,2 x 431,8 mm
Dimensiune suport, ADF
Legal, A3, A4, A5, A6, hârtie lungă până la 864 mm
Greutate document
Minim: 49 g/m²; Maxim: 120 g/m²
Detecţie alimentare multiplă
Da, ultrasonic
Panou de control
2 butoane de pornire rapidă (Scanare, Copiere), Anulare, Unelte, Economie de energie
Funcţionalităţi standard pentru transmitere Scanare către folder, scanare către email, scanare către imprimantă, scanare către aplicaţie
digitale
Moduri de intrare scanare
Butoane de pornire rapidă pentru software-ul HP de scanare inteligentă a documentelor şi HP Document Copy; scanare cu
software-ul HP de scanare inteligentă a documentelor; aplicaţie utilizator prin intermediul driverelor TWAIN, ISIS, WIA sau Kofax
VRS Pro
Format fişier scanat
PDF (text şi grafică formatate, normal cu imagini, imagine căutabilă în text, MRC, PDF/A), TIFF (o singură pagină, multi-pagină,
comprimat), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
Software inclus
Software de scanare documente HP Smart, drivere EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro
OCR, drivere WIA, agent proxy HP Web Jetadmin SNMP
Gestiunea securităţii
HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Compatibilitate sisteme de operare
Pregătit pentru Microsoft® Windows® 7. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/windows7. Este posibil
ca unele caracteristici să nu fie disponibile. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP
x64, Windows® XP Home, Windows® 2000
Cerinţe minime de sistem
Pregătit pentru Microsoft® Windows® 7 (pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.hp.com/go/windows7. Este posibil ca
unele caracteristici să nu fie disponibile), Windows Vista® x64, Windows Vista®: procesor la 1,3 GHz, 1 GB RAM (2 GB
pentru 64 biţi); Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: procesor de 1,3 GHz, 512 MB
RAM; pentru toate sistemele: 300 MB spaţiu disponibil pe hard disk (80 MB numai pentru drivere), port USB 1.1 sau superior,
unitate CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, culori pe 16 biţi
Interfaţă şi conectivitate
Standard: USB 2.0 de mare viteză
Componente înlocuibile
Rolă de alimentare, tampon separator
Dimensiuni (L x A x î)
692 x 558 x 338 mm
Greutate
37 kg; împachetat: 46,26 kg
Mediu de funcţionare
Temperatură de funcţionare: 10 la 35° C; Temperatură de stocare: -40 la 70° C
Umiditate de funcţionare: 15 - 80% RH; Umiditate stocare: 15 - 80% RH
Cerinţe de alimentare
Tensiune de intrare 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); consum: Maximum 112 W
ENERGY STAR
Da
Informaţii despre reglementările privind
IEC 60950-1 prima ediţie (2001), derivate naţionale, certificări voluntar asociate şi obligatorii: Argentina (UL AR/S), Canada
conformitatea/siguranţa
(cUL), China (CCC), Rusia (GOST), Uniunea Europeană (UL Demko GS), Coreea (eK), Singapore (Safety Authority), Taiwan
(BSMI), SUA (UL), altele: Mexic (NOM)
Compatibilitate electromagnetică
EU (directiva EMC), SUA şi Canada (reglementări FCC), Australia şi Noua Zeelandă (ACA), China (CCC), Coreea (MIC),
Taiwan (BSMI), Rusia (GOST)
Garanţie
Garanţie hardware standard un an, limitată, cu reparaţii la sediu; cu opţiunea extinderii până la o acoperire de trei ani.
Garanţia şi opţiunile de asistenţă variază în funcţie de produs şi reglementările legislative locale.
Tip scaner
Tehnologie de scanare
Throughput zilnic recomandat
Viteză de scanare (ADF, A4)
Rezoluţie de scanare

Informaţii pentru
comandă
L2683A

Scaner flatbed pentru
documente HP Scanjet
N9120; cablu USB 2.0 de
mare viteză; cablu de
alimentare; CD-ROM-uri cu
software (software de
scanare documente HP
Smart, Kofax VirtualRescan
(VRS) Professional, IRIS
Readiris Pro OCR, drivere
EMC ISIS/TWAIN, drivere
WIA); Ghid de instalare şi
asistenţă imprimat

L2685A

Set de înlocuire a sistemului
de tractare pentru HP
Scanjet N9120

L2686A

Set separatoare pentru
alimentator automat HP
Scanjet N9120

Accesorii

Service & asistenţă
UJ990E HP Care Pack, următoarea zi
lucrătoare, asistenţă la sediu, 3 ani
UJ989E HP Care Pack, următoarea zi
lucrătoare, asistenţă la sediu, 2 ani
Pentru a obţine o listă completă de
consumabile şi accesorii, vă rugăm vizitaţi
site-ul HP, la adresa http://www.hp.com

http://www.hp.com
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