HP Scanjet N9120 flatbäddsdokumentskanner

Skanna enkel- eller dubbelsidiga dokument i format upp till A3-size med den här
snabba, robusta avdelningsskannern. Skanna upp till 100 bilder/min1 med 200-arks
ADM och ultraljudsdetektering av dubbelmatning. Använd programmet HP Smart
dokumentskanning eller integrera skannern i befintliga system.
HP Scanjet N9120 flatbäddsdokumentskanner är konstruerad för kunder på större företag som behöver en snabb, pålitlig
avdelningsskanner som kan hantera olika material, från checker och enkel- eller dubbelsidiga formulär till
A3-size-dokument.
Du får högproduktiv dokumentskanning med upp till 50 sid/min eller 100 bilder/min 2 – i svartvitt eller färg.
Skanna upp till 50 sid/min eller 100 bilder/min2 i svartvitt, gråskala eller färg med en 200-arks ADM med duplexenhet.
Få tydligare och mer exakta bilder och optimerade filstorlekar med medföljande Kofax® VirtualReScan® Pro och
utelämnande av flera färger. Effektivisera arbetsflödena för dokumentskanning och skapa anpassade skanningsprofiler
med programmet HP Smart dokumentskanning eller integrera skannern i ett befintligt system med hjälp av ISIS®-, TWAINoch WIA-drivrutiner. Använd ultraljudsdetektering av dubbelmatning för att försäkra dig om att alla sidor skannas.
Hantera en mängd olika dokumenttyper och format från A6 till A3.
Skanna olika material, från checker, medicinska journaler, ekonomiska rapporter, enkel- och dubbelsidiga blanketter och
frågeformulär till A3-size-dokument. Få rakare, snyggare resultat med uträtningshårdvara. Det är enkelt att komma åt
pappersbanan viket garanterar maximal driftstid. Använd den inbyggda bläcktryckningen (svart, rött och blått
bläckpatronstillval3) för att registrera detaljer i skanningen som tid, datum, dokumentantal, operatör. Använd flatbädden
på A3 för att skanna inbundna dokument, häftade rapporter och oregelbundna eller slitna original.
Du får HPs driftsäkerhet uppbackad av en heltäckande ettårig garanti med reparation på platsen.
Gläd dig åt den driftsäkerhet du kan förvänta dig av en HP-produkt och en kapacitet på 5 000 sidor om dagen –
uppbackat av en heltäckande ettårig garanti, inklusive reparation på platsen. Utnyttja möjligheten att förlänga garantin till
tre års täckning. Administrera, konfigurera, övervaka och felsök nätverksanslutna kringenheter på distans – inklusive HP
Scanjet N9120 – med HP Web Jetadmin4. Hjälp till att skydda miljön med denna Energy Star-godkända
dokumentskanner för avdelningar.
1 Hastigheter uppnådda i monokromt, gråskale- eller färgläge med 200 dpi med A4-papper i liggande orientering och

hårdvarukomprimering.
2 Hastigheter uppnådda i monokromt, gråskale- eller färgläge med 200 dpi med A4-papper i liggande orientering och
hårdvarukomprimering
3 Kräver en HP-bläckpatron; medföljer inte, köps separat
4 Kompatibilitet med HP Scanjet N9120 från slutet av 2008.

Tekniska specifikationer
Skannertyp
Avläsningsteknik
Rekommenderad daglig genomströmning
Skanningshastighet (ADF, A4)
Skanningsupplösning

Bitdjup
Gråskalenivåer
Skalförändring
Hastighet vid förhandsgranskning
ADF-kapacitet
Dokumentstorlek
Materialstorlek, ADM
Dokumentvikt
Detektering av flerarksinmatning
Kontrollpanel
Standardfunktioner för digital sändning
Metoder för inläsning vid skanning
Filformat för skanning
Medföljande program
Säkerhetshantering
Passar följande operativsystem

Lägsta systemkrav

Gränssnitt och anslutningar
Utbytbara delar
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö
Strömförsörjningskrav
ENERGY STAR
Information om överensstämmelse med
regler/säkerhet
Elektromagnetisk kompatibilitet
Garanti

Beställningsinformation
Flatbädd, automatisk dokumentmatare
CCD
Upp t 5000 sidor
Upp till 50 sid/100 bilder/min (sv/v, grått, färg, 200 dpi)
Optisk: Upp till 600 dpi
Maskinvara: Upp till 600 x 600 dpi
Upplösningsinställningar för utmatning: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48-bitars
256
1 till 999 % i steg om 1 %
Upp till 4 sek
Standard, 200 ark
Lägsta: Flatbädd: inget minimum, ADM: 70 x 148 mm
Högst: 297,2 x 431,8 mm
Legal, A3, A4, A5, A6, upp till 864 mm långt papper
Lägsta: 49 g/m²; Högst: 120 g/m²
Ja, ultraljud
2 snabbvalsknappar (Skanna, Kopiera), Avbryt, Verktyg, Strömbesparing
Skanna till mapp, skanna till e-post, skanna till kopia, skanna till program
Snabbvalsknappar för HP Smart dokumentskanning och HP Dokumentkopiering; skanning med programmet HP Smart
dokumentskanning; användartillämpning via TWAIN-, ISIS-, WIA- eller Kofax VRS Pro-drivrutiner
PDF (formaterad text och grafik, normalt med bilder, sökbara bilder över text, MRC, PDF/A), TIFF (enkelsidigt, flersidigt,
komprimerat), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
Programmet HP Smart dokumentskanning, EMC ISIS/TWAIN-drivrutiner, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris
Pro OCR, WIA-drivrutiner, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Microsoft® Windows® 7-förberedd. Gå till http://www.hp.com/go/windows7 för ytterligare information. Vissa funktioner
kanske inte är tillgängliga. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows®
XP Home, Windows® 2000
Microsoft® Windows® 7-förberedd (gå till www.hp.com/go/windows7 för ytterligare information. Vissa funktioner kanske inte
är tillgängliga), Windows Vista® x64, Windows Vista®: 1,3 GHz-processor, 1 GB RAM (2 GB för 64-bitars); Windows® XP
Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: 1,3 GHz-processor, 512 MB RAM; för alla system: 300 MB
tillgängligt hårddiskutrymme (80 MB för enbart drivrutiner), USB 1.1-port eller senare, CD-ROM-enhet, 1024 x 768
SVGA-bildskärm, 16-bitars färg
Standard: Hi-Speed USB 2.0
Matningsvals, separationsplatta
692 x 558 x 338 mm
37 kg; med emballage: 46,26 kg
Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Förvaringstemperatur: -40 till 70 °C
Luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % relativ luftfuktighet; Luftfuktighet vid förvaring: 15 till 80 % relativ luftfuktighet
Inspänning 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %); förbrukning: 112 W max
Ja
IEC 60950-1, första utgåvan (2001), nationella variationer, frivilliga och obligatoriska certifieringar: Argentina (UL AR/S),
Kanada (cUL), Kina (CCC), Ryssland (GOST), EU (UL Demko GS), Korea (eK), Singapore (Safety Authority), Taiwan (BSMI), USA
(UL), övriga: Mexiko (NOM)
EU (EMC-direktivet), USA och Kanada (FCC-regler), Australien och Nya Zeeland (ACA), Kina (CCC), Korea (MIC), Taiwan
(BSMI), Ryssland (GOST)
Ett års begränsad standardgaranti med reparation på platsen; möjlighet att förlänga garantin till tre års täckning. Garanti- och
supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
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HP Scanjet N9120
flatbäddsdokumentskanner;
Hi-Speed USB 2.0-kabel;
strömsladd; CD-ROM-skivor
med programvara
(programmet HP Smart
dokumentskanning, Kofax
VirtualRescan (VRS)
Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, EMC
ISIS/TWAIN-drivrutiner,
WIA-drivrutiner); Tryckt
installations- och
supporthandbok
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HP Scanjet N9120
ersättningssats för ADM-vals
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HP Scanjet N9120
ADM-mellanläggssats

Tillbehör

Service och Support
UJ990E HP Care Pack, support på
platsen nästa arbetsdag, 3 år
UJ989E HP Care Pack, support på
platsen nästa arbetsdag, 2 år
För en fullständig lista över förbrukningsartiklar
och tillbehör, se HPs webbplats vid
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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