Plochý skener na dokumenty N9120 HP Scanjet

Zachytávajte jednostranné alebo obojstranné dokumenty až do A3-size s týmto rýchlym,
robustným úsekovým skenerom. Skenovanie až do 100 obr./min.1 s 200 stranovým
ADF a ultrazvukovou detekciou obidvoch strán. Použite softvér HP Smart Document Scan
alebo integráciu do existujúcich systémov.
Skener dokumentov HP Scanjet N9120 je navrhnutý pre podniky a pre väčšie malé a stredné firmy, ktoré požadujú
rýchle, spoľahlivé úsekové skenovanie s možnosťou ovládania rôznych materiálov od šekov a jedno/obojstranných
formulárov až po dokumenty A3-size.
Získajte vysoko produktívne skenovanie dokumentov rýchlosťou až 50 str./min. a 100 obr./min. 2 – čiernobielo alebo
farebne.
Skenujte až 50 str./min. / 100 obr./min.2 čiernobielo, v odtieňoch šedej alebo farebne pomocou 200 stranového
automatického podávača dokumentov s prepínačom. Získajte rozšírenú jasnosť a presnosť obrázka, optimalizované
veľkosti súborov s Kofax® VirtualReScan® Pro a vynechávaním viacerých farieb. Zmodernizujte pracovný tok pri
zachytávaní dokumentov s upravte skenovacie profily so softvérom HP Smart Document Scan alebo ich integrujte do
existujúceho systému použitím ovládačov ISIS®, TWAIN a WIA. Buďte si istí, že je naskenovaná každá stránka s
ultrazvukovou detekciou obidvoch strán.
Spracujte obrovské množstvo typov a rozmerov dokumentov od A6 až do A3.
Zachytávajte širokú škálu materiálov od šekov, medicínskych alebo finančných záznamov, jedno/obojstranných
formulárov a dotazníkov do dokumentov A3-size. Získajte rovnomernejšie, upravenejšie dokumenty s hardvérovým
vyrovnávačom. Ľahký prístup k papieru zaisťuje maximálnu trvanlivosť. Pomocou integrovanej atramentovej tlačiarne
(voliteľná čierna, červená a modrá kazeta3) pre záznam detailov o skenovaní, napr. čas, dátum, počet dokumentov,
operátor. Použite A3 flatbed pre skenovanie zviazaných dokumentov, základných oznámení a nepravidelných alebo
opotrebovaných materiálov.
Získajte spoľahlivosť HP podporenú jednoročnou zárukou s opravou na mieste.
Užívajte si spoľahlivosť produktov HP s pracovným cyklom až 5 000 strán denne – k tomu bezstarostná prevádzka vďaka
plnej jednoročnej záruke vrátane opráv na mieste. Využite voliteľné výhody pre rozšírenie záruky až na tri roky.
Vzdialené ovládanie, konfigurácia, monitorovanie a riešenie problémov so zariadeniami v sieti – vrátane HP Scanjet
N9120 – s programom HP Web Jetadmin4. Pomôžte pri ochrane životného prostredia s kvalifikovanými Energy Star
skenermi dokumentov.
1 Rýchlosti dosiahnuté pri použití 200 dpi čiernobielej, odtieňoch šedej alebo farebné režimy s papierom A4 v režime na šírku použitím

hardvérovej kompresie.
2 Rýchlosti dosiahnuté pri použití 200 dpi čiernobielej, odtieňoch šedej alebo farebné režimy s papierom A4 v režime na šírku použitím
hardvérovej kompresie
3 Je potrebná atramentová kazeta HP; nie sú súčasťou dodávky, prosíme zakúpiť samostatne
4 Kompatibilné s HP Scanjet N9120 dostupnou od konca roka 2008.

Technické špecifikácie
Plochý skener, automatický podávač dokumentov
Charge Coupled Device (CCD)
Až 5000 strán
Až 50 str/min/100 obr/min (čb, odtiene sivej, farebne, 200 dpi)
Optické: Až 600 dpi
Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Bitová hĺbka
48-bitový
Úrovne odtieňov sivej
256
Mierka
1 až 999% v prírastkoch po 1 %
Rýchlosť zobrazenia ukážky
Až 4 sek
Kapacita ADF
Štandard, 200 listov
Veľkosť dokumentu
Minimálne: Plochý: žiadne minimum, automatický podávač dokumentov: 70 x 148 mm
Maximum: 297,2 x 431,8 mm
Veľkosť média v automatickom podávači Legal, A3, A4, A5, A6, veľký papier až do 864 mm
Hmotnosť dokumentu
Minimálne: 49 g/m²; Maximum: 120 g/m²
Detekcia vstupu viacerých stránok
áno, ultrazvukom
Ovládací panel
2 tlačidlá pre rýchly štart (skenovanie, kopírovanie), zrušenie, nástroje, šetrenie energie
Štandardné funkcie digitálneho odosielania Skenovanie do priečinka, skenovanie do emailu, skenovanie pre kopírovanie, skenovanie do aplikácie
Vstupné režimy skenovania
Tlačidlá pre rýchly štart do HP Smart Document Scan Software a HP Document Copy; softvérové skenovanie pomocou softvéru
HP Smart Document Scan; užívateľské aplikácie prostredníctvom ovládačov TWAIN, ISIS, WIA Pro alebo Kofax VRS
Formát súboru skenovaného dokumentu
PDF (formátovaný text a grafika, bežné s obrázkami, nájdené obrázky v texteMRC, PDF/A), TIFF (jednostranové, viacstranové,
komprimované), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
Obsahuje softvér
Softvér HP Smart Document Scan, ovládače EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro OCR,
ovládače WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Správa zabezpečenia
HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Kompatibilita operačných systémov
Pripravený na systém Microsoft® Windows® 7. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/windows7.
Niektoré funkcie nemusia byť dostupné. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP
x64, Windows® XP Home, Windows® 2000
Minimálne systémové požiadavky
Pripravený na systém Microsoft® Windows® 7 (Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/windows7. Niektoré
funkcie nemusia byť dostupné), Windows Vista® x64, Windows Vista®: procesor 1,3 GHz, 1 GB pamäte RAM (2 GB pre
64-bitový); Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: procesor 1,3 GHz, 512 MB pamäte
RAM; pre všetky systémy: 300 MB voľného miesta na pevnom disku (80 MB len na ovládače), port USB 1.1 alebo vyšší,
jednotka CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, 16-bitové farby
Rozhranie a konektivita
Štandardné: Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Vymeniteľné časti
Podávací valec, oddeľovacia podložka
Rozmery (š x h x v)
692 x 558 x 338 mm
Hmotnosť
37 kg; balené: 46,26 kg
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota: 10 až 35 °C; Skladovacia teplota: -40 až 70 °C
Prevádzková vlhkosť: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti; Skladovacia vlhkosť: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti
Požiadavky na napájanie
Vstupné napätie 100 až 240 V str. (±10 %), 50/60 Hz (± 3%); spotreba: Max. 112 W
ENERGY STAR
Áno
Informácie o súlade s právnymi
IEC 60950-1 prvé vydanie (2001), národné verzie, súvisiace nezávislé a povinné certifikácie: Argentína (UL AR/S), Kanada
predpismi/bezpečnosť
(cUL), Čína (CCC), Rusko (GOST), Európska únia (UL Demko GS), Kórea (eK), Singapur (Safety Authority), Taiwan (BSMI), USA
(UL), ostatné: Mexiko (NOM)
Elektromagnetická kompatibilita
EÚ (smernica EMC), USA a Kanada (pravidlá FCC), Austrália a Nový Zéland (ACA), Čína (CCC), Kórea (MIC), Taiwan (BSMI),
Rusko (GOST)
Záruka
Štandardná jednoročná obmedzená záruka na hardvér s opravami na mieste; voliteľné rozšírenie na tri roky. Možnosti záruky
a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Typ skenera
Technológia skenovania
Odporúčaný denný výkon
Rýchlosť skenovania (ADF, A4)
Rozlíšenie skenovania

Objednávkové
informácie
L2683A

Plochý skener na dokumenty
HP Scanjet N9120; kábel
Hi-Speed USB 2.0; napájací
kábel; disky CD-ROM so
softvérom (softvér HP Smart
Document Scan, Kofax
VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, ovládače EMC
ISIS/TWAIN, ovládače
WIA); tlačená Príručka na
inštaláciu a podporu

L2685A

Náhradná súprava valca
ADF pre zariadenie HP
Scanjet N9120

L2686A

Súprava oddeľovacej
položky ADF pre zariadenie
HP Scanjet N9120

Príslušenstvo

Služby a podpora
UJ990E HP Care Pack, podpora na
mieste do druhého dňa, 3 roky
UJ989E HP Care Pack, podpora na
mieste do druhého dňa, 2 years
Pre úplný zoznam tovaru na sklade a
príslušenstva, prosím navštívte webstránku HP
na http://www.hp.com
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© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a
služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek
ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.
Vytvorené v EÚ 09/11 4AA1-8787SKE

