Δικτυακός σαρωτής εγγράφων επίπεδης επιφάνειας
HP Scanjet N6350

Βελτιώστε την παραγωγικότητα της ομάδας εργασίας ή του γραφείου –μοιραστείτε μια
σειρά προηγμένων εργαλείων αποτύπωσης εγγράφων μέσω του ενσύρματου δικτύου σας
Ethernet. Σαρώστε αυτόματα πολυσέλιδα έγγραφα –μίας ή δύο όψεων– και μοιραστείτε τα
σε φακέλους του δικτύου ή μέσω email.
Ο δικτυακός σαρωτής εγγράφων επίπεδης επιφάνειας HP Scanjet N6350 είναι μια ευέλικτη συσκευή, σχεδιασμένη για
γραφεία και μικρές ομάδες εργασίας που θέλουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα με την κοινή χρήση προηγμένων
λειτουργιών αποτύπωσης εγγράφων και τα εργαλεία αρχειοθέτησης πληροφοριών μέσω του δικτύου.
Μοιραστείτε ισχυρή, ευέλικτη απόδοση με πολλούς χρήστες μέσω ενσωματωμένης δυνατότητας δικτύωσης.
Συνδέστε αυτή την ευέλικτη συσκευή αποτύπωσης εγγράφων στο δίκτυο Ethernet που διαθέτετε και μοιραστείτε τη σάρωση με
πολλούς χρήστες. Δεν απαιτείται εξειδίκευση IT – απλά συνδεθείτε και αρχίστε να εργάζεστε. Επεξεργαστείτε πληροφορίες
γρήγορα και αποτελεσματικά με την εύκολη σάρωση και αποστολή ψηφιακών αρχείων απευθείας από το σαρωτή.
Διαχειριστείτε την πρόσβαση και τις θέσεις "αποθήκευση σε" με προαιρετικό PIN ασφαλείας. Ενσωματώστε τα υπάρχοντα
συστήματα διαχείρισης εγγράφων με τα συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης ISIS®, TWAIN και WIA.
Σαρώστε πολυσέλιδα έγγραφα γρήγορα και αξιόπιστα, χάρη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης.
Ενισχύστε την παραγωγικότητα με εύκολη αποτύπωση εγγράφων χωρίς επιτήρηση. Τοποθετήστε έως 50 φύλλα στον αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων και αφήστε τα να σαρωθούν με ταχύτητα έως 15 σελ/λεπτό ή 6 εικόνων/λεπτό για έγγραφα διπλής
όψης. Χειριστείτε ευρεία γκάμα πρωτοτύπων – επαγγελματικές κάρτες, συρραμμένα έγγραφα, φωτογραφίες, ακόμα και
διαφάνειες/αρνητικά 35mm– χρησιμοποιώντας το σαρωτή επίπεδης επιφάνειας. Διαχειριστείτε, οργανώστε και μοιραστείτε
φωτογραφίες με το ScanSoft® PaperPort® ή το Presto! PageManager®1.
Απλοποιήστε τις διαδικασίες σάρωσης με εύκολες συντομεύσεις και αυτόματη βελτίωση εικόνας.
Βελτιώστε την απόδοση στο γραφείο με ένα έξυπνο περιβάλλον χρήσης βάσει εργασιών και κουμπιά ενός αγγίγματος για
"σάρωση" και "αντιγραφή"2. Απλοποιήστε τις διαδικασίες ορίζοντας συντομεύσεις για συνηθισμένες εργασίες, όπως
σάρωση σε PDF ή σαρώστε έγγραφα στο Microsoft Word και ανοίξτε τα με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρησιμοποιήστε την
τεχνολογία σάρωσης της HP για αυτόματη εξάλειψη της παραμόρφωσης, περικοπή και περιστροφή των ψηφιοποιημένων
αρχείων και επιλέξτε εξαίρεση χρωμάτων για να βελτιώσετε την ακρίβεια του OCR. Αποθηκεύστε σαρωμένα έγγραφα στην
καταλληλότερη μορφή: PDF, TIFF ή JPEG.
1 Τα ScanSoft® PaperPort® και Presto! PageManager® είναι συμβατά με Windows 2000, XP και Vista
2 Εκτυπώστε ένα αντίγραφο σαρωμένης εικόνας σε υπάρχοντα προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Τύπος σαρωτή
Τεχνολογία σάρωσης
Συνιστώμενη ημερήσια απόδοση
Ταχύτητα σάρωσης (ADF, A4)
Ανάλυση σάρωσης

Βάθος bit
Επίπεδο κλίμακας γκρι
Κλιμάκωση
Ταχύτητα σάρωσης

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων (ADF)
Μέγεθος εγγράφου
Μέγεθος μέσων, ADF
Βάρος εγγράφου
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης
Πίνακας ελέγχου
Λειτουργίες εισόδου σάρωσης
Μορφή αρχείων σάρωσης
Βελτιώσεις φωτογραφίας
Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Διαχείριση ασφάλειας
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος

Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Αντικαθιστώμενα μέρη
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας
Απαιτήσεις ισχύος
ENERGY STAR
Πληροφορίες συμμόρφωσης με
κανονισμούς/ασφάλεια
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Εγγύηση

Επίπεδης επιφάνειας, ADF
Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)
Έως 500 σελίδες
Έως 15 σελ. ή 6 εικ./λεπτό (α/μ, γκρι)
Οπτική: Έως 2.400 dpi
Υλικό: Επίπεδη επιφάνεια: έως 2400 x 2400 dpi, ADF: μέχρι 600 x 600 dpi
Ενισχυμένη: Έως 19.200 dpi
Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48 bit
65536
12 έως 2400% σε βήματα του 1%
Έγγραφο A4 σε αρχείο PDF (200 dpi, έγχρωμο, pdf μόνο με εικόνα): περίπου 50 δευτ. Έγγραφο A4 σε αρχείο PDF με δυνατότητα
αναζήτησης (300 dpi, έγχρωμο, pdf κειμένου με δυνατότητα αναζήτησης): περίπου 30 δευτ. Έγγραφο A4 σε email (300 dpi,
έγχρωμο, pdf κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας ως συνημμένο email): περίπου 42 δευτ. Φωτογραφία 10 x 15 cm (4 x 6 ίν.) σε
αρχείο (200 dpi, έγχρωμη 24 bit, jpg): περίπου 32 δευτ.
Βασική, 50 φύλλων
Ελάχιστο: Επίπεδη επιφάνεια, χωρίς ελάχιστο
Μέγιστο: 216 x 292 mm
A4, A5, προσαρμοσμένο
Ελάχιστο: 50 g/m²; Μέγιστο: 120 g/m²
Ναι, μήκος
5 κουμπιά στον πίνακα ελέγχου (Άκυρο, Αντιγραφή, Λειτουργία, Σάρωση, Ρύθμιση), κουμπιά πλοήγησης και επιλογής (επάνω
βέλος, κάτω βέλος, Πίσω, ΟΚ), αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για εισαγωγή PIN
Σάρωση πρόσοψης στο λογισμικό σάρωσης HP, Αντιγραφή εγγράφων HP, σάρωση μέσω λογισμικού με το λογισμικό σάρωσης HP,
εφαρμογή χρήστη μέσω προγραμμάτων οδήγησης TWAIN, ISIS ή WIA
PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, JPG, BMP, TIFF, TIFF συμπιεσμένης μορφής, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Προσαρμογή φωτισμού, αφαίρεση κόκκινων ματιών, αποκατάσταση εικόνας, φωτισμός φωτογραφίας
Για Windows®: Λογισμικό HP Scan, Προγράμματα οδήγησης EMC IISIS/TWAIN, Nuance PaperPort 11*, I.R.I.S. Readiris Pro
OCR*, NewSoft Presto! BizCard*, *Σημείωση: το προϊόν διατίθεται με 3 άδειες για όλο το λογισμικό τρίτων προμηθευτών.
Μπορείτε να προμηθευτείτε περισσότερες άδειες χρήσης.
Δυνατότητα προαιρετικής ασφάλειας με PIN 4 ψηφίων
Δυνατότητα για Microsoft® Windows® 7. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/Windows7. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Windows Vista®, Windows
Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Δυνατότητα για Microsoft® Windows® 7 (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/windows7,
ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες), Windows Vista®: επεξεργαστής 1,3 GHz, μνήμη RAM 1 GB.
Windows® XP Home, XP Professional: επεξεργαστής 1,3 GHz, μνήμη RAM 512 MB Windows® 2000: επεξεργαστής 800 MHz,
μνήμη RAM 256 MB Για όλα τα συστήματα: 60 MB (μόνο προγράμματα οδήγησης EMC ISIS/TWAIN), ελεύθερος χώρος 450 MB
στον σκληρό δίσκο (συνιστώνται 500 MB επιπλέον και θύρα Hi-Speed USB 2.0 για εκτενή χρήση του ADF), μονάδα CD-ROM,
οθόνη 800 x 600 SVGA, χρώμα 16 bit
Δυνατότητα για Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: μνήμη RAM 2 GB. Windows® XP Home, XP Professional, 2000:
μνήμη RAM 1 GB. Για όλα τα συστήματα: επεξεργαστής 2,4 GHz, διαθέσιμος χώρος 4 GB στον σκληρό δίσκο, οθόνη SVGA 800
x 600, χρώμα 16 bit, συνιστάται θύρα Hi-Speed USB 2.0 για εκτενή χρήση του ADF
Βασική: 1 Ethernet, 1 Hi-Speed USB 2.0
Κιτ αντικατάστασης ρολού, πανιά καθαρισμού
502 x 415 x 168 mm
6,7 kg; συσκευασμένο: 8,21 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 35º C; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 60º C
Υγρασία λειτουργίας: 15 έως 80% σχετική υγρασία; Υγρασία αποθήκευσης: 0 έως 90% σχετική υγρασία
Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); κατανάλωση: 60 watt μέγιστη
Ναι
IEC 60950-1 First Edition (2001), εθνικά παράγωγα προϊόντα, αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές πιστοποιήσεις: Κίνα
(CCC), Ρωσία (GOST), Ταϊβάν (BSMI), Μεξικό (NOM)
Κλάση Β, E.E. (οδηγία EMC), ΗΠΑ και Καναδάς (κανόνες FCC), Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (ACMA), Κίνα (CCC), Κορέα
(MIC), Ταϊβάν (BSMI), Ρωσία (GOST), Νότια Αφρική (I.C.A.S.A.)
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

L2703A

Δικτυακός σαρωτής
εγγράφων επίπεδης
επιφάνειας HP Scanjet
N6350, καλώδιο Hi-Speed
USB 2.0, καλώδιο Ethernet,
καλώδιο τροφοδοσίας,
CD-ROM με λογισμικό για
Microsoft® Windows®,
έντυπος οδηγός έναρξης
χρήσης

L2701A

HP Scanjet N6310 - Κιτ
αντικατάστασης κυλίνδρου
ADF

C9943A

Πακέτο πανιών καθαρισμού
ADF HP

Εξαρτήματα

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
U4939E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη (εκτός Τουρκίας, EEM και
Ρωσίας)
UJ999E HP Care Pack, βασική
υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη (μόνο
EEM και Ρωσία)
UH365E HP Care Pack, επιστροφή στο
κέντρο αποθήκευσης, 3 έτη (μόνο
Τουρκία)
UH361E HP Care Pack, επιτόπου
αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UH360E HP Care Pack, επιτόπου
αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 2 έτη (UH361E/UH360E μη
διαθέσιμο σε όλες τις χώρες, ελέγξτε τη
διαθεσιμότητα ανάλογα με τη χώρα)
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα
και τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην τοποθεσία
της HP στο web στη διεύθυνση
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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