HP Scanjet N6350 hálózatra csatlakoztatható
síkágyas dokumentumolvasó

Fokozza munkacsoportja/irodája termelékenységét – sokféle fejlett
dokumentumbeolvasási eszköz megosztása a helyi vezetékes Ethernet hálózaton
keresztül. A többlapos – egy- vagy kétoldalas – dokumentumok automatikusan
beolvashatók és hálózati mappákba mentve vagy e-mail útján megoszthatók.
A HP Scanjet N6350 síkágyas hálózati dokumentumszkenner sokoldalú eszköz olyan irodák és kisebb munkacsoportok
számára, amelyek termelékenységüket a fejlett dokumentumbeolvasó funkciók és az információarchiváló eszközök
hálózaton keresztül történő megosztása révén kívánják fokozni.
Az erőteljes, sokoldalú teljesítmény a beépített hálózatkezelés révén számos felhasználó között megosztható.
Ez a sokoldalú dokumentumbeolvasó eszköz csatlakoztatható a helyi Ethernet hálózatra és megosztható sok felhasználó
között. Külön informatikai szakértelemre nincs szükség a használatához – csak csatlakoztatni kell és indulhat a munka. A
digitális fájlok közvetlenül a lapolvasóról történő, könnyű megosztása és továbbítása révén az információk gyorsan és
hatékonyan dolgozhatóak fel. A hozzáférés és a mentési helyek megadása opcionális PIN-kódos védelemmel
kezelhetőek. Az ISIS®, TWAIN és WIA illesztőprogramok segítségével a készülék könnyen integrálható a már meglévő
dokumentumkezelő rendszerekbe.
Többoldalas dokumentumok gyors és megbízható beolvasása a kétoldalas automatikus dokumentumadagolóval.
A felügyelet nélküli dokumentumbetöltés nagyot lendíthet a munkán. Az automatikus dokumentumadagolóval akár 50
oldal is betölthető, és a kétoldalas dokumentumok beolvasása akár 15 oldal/perc vagy 6 kép/perc sebességgel is
történhet. A síkágyas lapolvasóval sokféle eredeti anyag dolgozható fel, így névjegykártyák, tűzött dokumentumok,
fényképek, sőt akár 35 mm-es diák/negatívok is. A képek kezeléséhez, rendezéséhez és megosztásához használható a
ScanSoft® PaperPort® vagy a Presto! PageManager®1 szoftver.
Az egyszerű parancsgombokkal és az automatikus képjavítással gördülékenyebbé tehetők a beolvasási folyamatok.
Hatékonyságot növelő, tevékenységalapú felhasználói felület, valamint egy gombnyomással elérhető "beolvasás" és
"másolás"2 gombok. A gyakori műveletekhez, mint pl. a PDF-be vagy Microsoft Wordbe történő
dokumentumbeolvasáshoz gyorsgombok rendelhetők, így a dokumentumok később egyetlen gombnyomással
beolvashatók. A HP lapolvasási technológiájával a digitalizált fájlok levághatók vagy elforgathatók, ferdeségük
automatikusan korrigálható, a választható színkizárással pedig javítható az optikai karakterfelismerés pontossága. A
beolvasott dokumentumok a legmegfelelőbb formátumban menthetők el: PDF, TIFF vagy JPEG.
1 A ScanSoft® PaperPort® és Presto! PageManager® szoftverek kompatibilisek a Windows 2000, XP és Vista operációs rendszerekkel
2 Beolvasott kép példányának nyomtatása meglévő alapértelmezett nyomtatóra.
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Rendelési adatok
Síkágyas, ADF
CCD (töltéscsatolt eszköz)
Max. 500 oldal
Akár 15 oldal/6 kép (ff, szürk.) percnk.
Optikai: Max. 2400 dpi
Hardver: Síkágyas: akár 2400 x 2400 dpi, automatikus dokumentumadagoló: akár 600 x 600 dpi
Megnövelt: Legfeljebb 19 200 dpi
Kimeneti felbontás dpi beállításai: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48 bites
65536
12–2400%, 1%-os lépésenként
A4 dokumentum PDF fájlba (200 dpi, színes, csak képes pdf): kb. 50 mp
A4 dokumentum kereshető PDF fájlba (300 dpi, színes, kereshető szöveges pdf): kb. 30 mp
A4 dokumentum e-mailbe (300 dpi, színes, szerkeszthető szöveges pdf e-mail mellékletként): kb. 42 mp
10 x 15 cm-es kép fájlba (200 dpi, 24 bites színes, jpg): kb. 32 mp
Szabványos, 50 lapos
Legalább: Síkágyas, minimum nélkül
Maximum: 216 x 292 mm
A4, A5, egyedi
Legalább: 50 g/m²; Maximum: 120 g/m²
Igen, hosszúság
5 előlapi gomb (Mégse, Másolás, Ki- és bekapcsolás, Beolvasás, Beállítás), navigációs és kiválasztógombok (Felfelé nyíl, Lefelé
nyíl, Vissza, OK), 10 gombos numerikus billentyűzet a PIN-kód megadásához
Előlapi beolvasás HP Scanning szoftverhez; HP dokumentummásolás; szoftveres beolvasás a HP Scanning szoftver segítségével;
felhasználói alkalmazás a TWAIN, ISIS vagy WIA illesztőprogramokkal
PDF, kereshető PDF, JPG, BMP, TIFF, tömörített TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Adaptív megvilágítási technológia, automatikus vörösszem-eltávolítás, képhelyreállítás, fotóélesítés
Windows® operációs rendszerhez: HP lapolvasó szoftver; EMC ISIS/TWAIN illesztőprogramok; Nuance PaperPort 11*; I.R.I.S.
Readiris Pro OCR*; NewSoft Presto! BizCard*; *Megjegyzés: a termékhez mindhárom külső fél által gyártott szoftver licence
hozzátartozik. További licencek is vásárolhatók.
Opcionális 4-jegyű felhasználói PIN-kódos védelem elérhető
Microsoft® Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve. További információ: http://www.hp.com/go/Windows7.
Előfordulhat, hogy valamelyik funkció nem elérhető. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows®
XP Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Microsoft® Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve (további információk: www.hp.com/go/windows7. Előfordulhat, hogy
valamelyik funkció nem elérhető), Windows Vista®: 1,3 GHz-es processzor, 1 GB RAM ; Windows® XP Home, XP Professional:
1,3 GHz-es processzor, 512 MB RAM; Windows® 2000: 800 MHz-es processzor, 256 MB RAM; minden rendszerhez: 60 MB
(csak EMC ISIS/TWAIN illesztőprogramok), 450 MB szabad merevlemez-terület (a hosszabb ADF használathoz további 500 MB
és nagy sebességű USB 2.0 port ajánlott), CD-ROM meghajtó, 800 x 600 SVGA monitor, 16 bites szín
Microsoft® Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve; Windows Vista®: 2 GB RAM; Windows® XP Home; XP Professional;
2000: 1 GB RAM; minden rendszerhez: 2,4 GHz-es processzor; 4 GB szabad merevlemez-terület; 800 x 600 SVGA monitor; 16
bites szín; A hosszabb ADF használathoz nagy sebességű USB 2.0 port ajánlott
Alapkiépítésben: 1 Ethernet; 1 nagy sebességű USB 2.0 port
Görgőcserekészlet, tisztítókendők
502 x 415 x 168 mm
6,7 kg; csomagolva: 8,21 kg
Működési hőmérséklet: 10–35°C; Tárolási hőmérséklet: -40–60ºC
Működési páratartalom: 15–80% relatív páratartalom; Tárolási páratartalom: 0–90% relatív páratartalom
Bemeneti feszültség: 100–240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); anyagszükséglet: Maximum 60 W
Igen
IEC 60950-1 Első kiadás (2001); nemzeti előírások; vonatkozó önkéntes és kötelező tanúsítványok: Kína (CCC), Oroszország
(GOST), Tajvan (BSMI), Mexikó (NOM)
B osztály; EU (EMC-irányelvek), Egyesült Államok és Kanada (FCC-szabályok), Ausztrália és Új-Zéland (ACMA), Kína (CCC),
Korea (MIC), Tajvan (BSMI), Oroszország (GOST), Dél-Afrika (I.C.A.S.A.)
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

L2703A

HP Scanjet N6350 hálózati
síkágyas
dokumentum-lapolvasó;
Nagy sebességű USB 2.0
kábel; Ethernet-kábel;
tápkábel; CD-ROM(-ok)
szoftverrel Microsoft®
Windows® operációs
rendszerhez; Nyomtatott
kezdő lépések útmutató

L2701A

HP Scanjet N6310 ADF
görgőcserekészlet

C9943A

HP ADF
tisztítókendő-csomag

Tartozékok

Terméktámogatás
U4939E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év (kivéve
Törökország, EEM és Oroszország)
UJ999E HP Care Pack, normál
cseregarancia, 3 év (csak EEM és
Oroszország)
UH365E HP Care Pack, visszaszállítás
a raktárba, 3 év (Csak Törökország)
UH361E HP Care Pack, következő
munkanapi helyszíni cseregarancia, 3
év
UH360E HP Care Pack, következő
munkanapi helyszíni cseregarancia, 2
év (UH361E/UH360E nem érhető el
minden országban, ellenőrizze, hogy
az Ön országában elérhető-e)
A tartozékok és kiegészítők teljes listáját a HP
http://www.hp.com címen elérhető webhelyén
találhatja meg.
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