Síťový plochý skener ke skenování dokumentů HP
Scanjet N6350

Zvyšte produktivitu pracovního týmu či kanceláře – sdílejte mnoho pokročilých nástrojů
pro snímání dokumentů přes kabelovou síť Ethernet. Automaticky skenujte vícestránkové
dokumenty – jednostranné či oboustranné – a sdílejte v síťových složkách nebo přes
e-mail.
Plochý síťový skener na dokumenty HP Scanjet N6350 Networked Document Flatbed Scanner je všestranným zařízením
navrženým pro kanceláře a malé pracovní týmy, které si přejí zlepšit produktivitu sdílením pokročilých funkcí snímání
dokumentů a informačních archivních nástrojů po síti.
Sdílejte robustní a pružný výkon mezi více uživateli pomocí integrovaného připojení k síti
Připojte toto univerzální zařízení na snímání dokumentů ke své síti Ethernet a sdílejte skenování mezi více uživateli. Není
potřeba žádná znalost IT – prostě připojte a začněte pracovat. Zpracovávejte informace rychle a efektivně pomocí
snadného sdílení a odesílání digitálních souborů přímo ze skeneru. Spravujte přístup a umístění k ukládání pomocí
volitelného zabezpečení PIN. Integrace se stávajícími systémy správy dokumentů pomocí ovladačů ISIS®, TWAIN a WIA.
Skenujte vícestránkové dokumenty rychle a spolehlivě díky duplexnímu automatickému podavači dokumentů.
Zvyšte produktivitu kanceláře s jednoduchým, bezobslužným skenováním dokumentů. Vložte až 50 listů do aut. podavače
dokumentů a nechte je naskenovat rychlostí až 15 str./min nebo 6 obr./min pro oboustranné dokumenty. Zvládnutí
širokého rozsahu předloh – vizitky, sešívané dokumenty, fotografie i diapozitivy/negativy 35 mm – pomocí plochého
skeneru. Spravujte, organizujte a sdílejte obrázky pomocí softwaru ScanSoft® PaperPort® nebo Presto! PageManager® 1.
Optimalizujte skenování díky jednoduchým zkratkám a automatickému vylepšení obrázků.
Zlepšete výkonnost kanceláře s intuitivním uživatelským rozhraním na bázi úloh a dotykovými tlačítky "skenovat" a
"kopírovat" 2. Optimalizujte postupy nastavením zkratek pro běžné úlohy, jako např. skenování do souboru PDF nebo
skenování dokumentu do aplikace Microsoft Word, a získejte k nim přístup stisknutím jednoho tlačítka. Použijte technologii
skenování společnosti HP pro automatické odstraňování zešikmení, ořezávání a otáčení digitalizovaných souborů a zvolte
možnost vynechání barev pro zvětšení přesnosti optického rozpoznávání znaků (OCR). Ukládejte naskenované dokumenty
v nejvhodnějším formátu: PDF, TIFF nebo JPEG.
1Software ScanSoft® PaperPort® a Presto! PageManager® jsou kompatibilní se systémy Windows 2000, XP a Vista
2 Tisk kopie oskenovaného obrázku na existující výchozí tiskárnu.

Informace pro
objednávání

Technická specifikace
Typ skeneru
Technologie skenování
Doporučený denní provoz
Rychlost skenování (automatický podavač
dokumentů, A4)
Rozlišení skenování

Bitová hloubka
Úrovně odstínů šedé
Měřítko
Rychlost skenování

Kapacita ADF
Velikost dokumentu
Velikost média, automatický podavač
dokumentů
Hmotnost dokumentu
Detekce podání více listů současně
Ovládací panel
Vstupní režimy skenování
Formát souboru pro skenování
Úpravy fotografií
Dodávaný software

Správa zabezpečení
Kompatibilita s operačními systémy

Minimální požadavky na systém

Doporučené požadavky na systém

Rozhraní a připojení
Vyměnitelné součásti
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí
Požadavky na napájení
ENERGY STAR
Regulační informace o
kompatibilitě/bezpečnost
Kompatibilita s elektromagnetickými
normami
Záruka

Ploché provedení, ADF
Charge Coupled Device (CCD)
Až 500 stran
Až 15 str./min a 6 obr./min (černobíle, ve stupních šedi)
Optické: Až 2 400 dpi
Hardware: Plochý skener: až 2 400 x 2 400 dpi, automatický podavač dokumentů: až 600 x 600 dpi
Rozšířené: Až 19 200 dpi
Nastavení výstupního rozlišení: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48bitové
65536
12 až 2 400% v krocích po 1 %
Převod dokumentu formátu A4 do souboru PDF (200 dpi, barevný, pouze obrázek): asi 50 sekund
Převod dokumentu formátu A4 do PDF s možností hledání (300 dpi, barevný, text s možností hledání) asi 30 sekund
Dokument formátu A4 do e-mailu (300 dpi, barevná příloha PDF s upravitelným textem): asi 42 sekund
Obrázek 10 x 15 cm do souboru (200 dpi, 24bitová barevná hloubka, formát jpg): asi 32 sekund
Standardní, 50 listů
Min.: Plochý skener, bez minima
Maximální: 216 x 292 mm
A4, A5, vlastní
Min.: 50 g/m²; Maximální: 120 g/m²
Ano, délka
5 tlačítek čelního panelu (Zrušit, Kopírovat, Zapnout, Skenovat, Nastavení), tlačítka navigace a výběru (šipka nahoru, šipka dolů,
Zpět, OK), desetitlačítková číselná klávesnice pro zadání čísla PIN
Skenování pomocí čelního panelu pomocí softwaru HP; nástroj HP Document Copy; skenování pomocí softwaru společnosti HP;
uživatelská aplikace prostřednictvím ovladačů TWAIN, ISIS a WIA
PDF, PDF s možností hledání, JPG, BMP, TIFF, TIFF (komprimované), TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Adaptivní světlo, automatické odstranění efektu červených očí, obnova obrazu, zesvětlení fotografií
Windows®: software HP Scan; ovladače EMC ISIS/TWAIN; Nuance PaperPort 11*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*; software
NewSoft Presto! BizCard*; * Poznámka: Produkty jsou dodávány se třemi licencemi pro veškerý software třetí strany. Je možné
zakoupit další licence.
Povoleno volitelné čtyřciferné uživatelské zabezpečení PIN
Připraveno na systém Microsoft® Windows® 7. Více informací najdete na webu http://www.hp.com/go/Windows7. Některé
funkce nemusí být dostupné. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP Professional,
Windows® XP x64, Windows® 2000
Připraveno na systém Microsoft® Windows® 7 (více informací naleznete na stránkách www.hp.com/go/windows7. Některé
funkce nemusí být dostupné), Windows Vista®: procesor 1,3 GHz, 1 GB RAM; Windows® XP Home, XP Professional: procesor
1,3 GHz, 512 MB RAM; Windows® 2000: procesor 800 MHz, 256 MB RAM; všechny systémy: 60 MB (pouze ovladače EMC
ISIS/TWAIN), 450 MB místa na pevném disku (dalších 500 MB a vysokorychlostní port USB 2.0 doporučen pro časté použití
automatického podavače dokumentů), jednotka CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600, 16bitové barvy
připraveno na systém Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®: 2 GB RAM; Windows® XP Home; XP Professional; 2000: 1
GB RAM; všechny systémy: procesor 2,4 GHz; 4 GB místa na pevném disku; monitor SVGA 800 x 600; 16bitové barvy;
Vysokorychlostní port USB 2.0 doporučen pro časté použití automatického podavače dokumentů
Standardní: 1 Ethernet; 1 vysokorychlostní USB 2.0
Sada pro náhradu válce, čistící hadříky
502 × 415 × 168 mm
6,7 kg; včetně obalu: 8,21 kg
Provozní teplota: 10 to 35 ºC; Teplota skladování: -40 až 60 °C
Provozní vlhkost: 15 až 80% RH; Vlhkost skladování: 0 až 90% RH
Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (±10 %), 50/60 Hz (± 3%); spotřeba: maximálně 60 W
Ano
IEC 60950-1 První vydání (2001); národní odvozeniny; přidružená dobrovolná a povinná osvědčení: Čína (CCC), Rusko
(GOST), Tchaj-wan (BSMI), Mexiko (NOM)
třída B; EU (směrnice EMC), USA a Kanada (pravidla FCC), Austrálie a Nový Zéland (ACMA), Čína (CCC), Korea (MIC),
Tchaj-wan (BSMI), Rusko (GOST), Jižní Afrika (I.C.A.S.A.)
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

L2703A

síťový plochý skener
dokumentů HP Scanjet
N6350; vysokorychlostní
kabel USB 2.0; ethernetový
kabel; napájecí kabel; disky
CD-ROM se softwarem pro
systémy Microsoft®
Windows®; Tištěná
příručka Začínáme

L2701A

Náhradní válec HP Scanjet
N6310 ADF

C9943A

Sada čistících hadříků HP
ADF

Příslušenství

Servis a podpora
U4939E HP Care Pack, výměna
následující pracovní den, 3 roky
(kromě Turecka, regionu EEM a Ruska)
UJ999E HP Care Pack, standardní
výměna, 3 roky (pouze v regionu EEM
a Rusku)
UH365E HP Care Pack, vrácení
produktu, 3 roky (pouze v Turecku)
UH361E HP Care Pack, výměna
následující pracovní den u zákazníka,
3 roky
UH360E HP Care Pack, výměna
následující pracovní den u zákazníka,
2 roky (UH361E/UH360E není
dostupné ve všech zemích, nutno zjistit)
Úplný seznam spotřebních materiálů a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www.hp.com
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