HP Scanjet N6350 flatbed documentscanner voor
het netwerk

Verbeter de werkgroep- of kantoorproductiviteit door geavanceerde
documentscanfuncties te delen via het vaste Ethernet-netwerk. Automatisch meerbladige
documenten scannen – enkel- of dubbelzijdig – en delen in netwerkmappen of per
e-mail.
De HP Scanjet N6350 netwerk flatbed documentscanner is een veelzijdig apparaat voor kantoren en kleine werkgroepen
die de productiviteit willen verhogen door geavanceerde documentscanfunctionaliteit en archiveringstools via het netwerk
te delen.
Krachtige, veelzijdige prestaties delen met meerdere gebruikers via de ingebouwde netwerkinterface.
Deze veelzijdige documentscanner is aan te sluiten in het Ethernet-netwerk en te delen met meerdere gebruikers.
IT-expertise is niet nodig – aansluiten en direct aan de slag. Informatie snel en efficiënt verwerken door eenvoudig digitale
bestanden direct vanaf de scanner te delen en te verzenden. Optionele PIN-beveiliging om de toegang en opslaglocaties
te beheren. Integratie met bestaande documentbeheersystemen via de meegeleverde ISIS®- en TWAIN- en WIA-drivers.
Snel en betrouwbaar meerbladige documenten scannen met de automatische dubbelzijdige documentinvoer.
Gemakkelijk automatisch documenten scannen om de kantoorproductiviteit te verhogen. U kunt tot 50 vel in de
automatische documentinvoer laden en deze zonder toezicht scannen met snelheden tot 15 pagina's per minuut of 6
pagina's per minuut voor dubbelzijdige documenten. De flatbedscanner is geschikt voor allerlei originelen – business
cards, geniete documenten, foto's en zelfs 35-mm dia's en negatieven. Afbeeldingen beheren, organiseren en delen met
ScanSoft® PaperPort® of Presto! PageManager®1.
Scanprocessen stroomlijnen met handige sneltoetsen en automatische fotoverbetering.
Een handige taak-gebaseerde gebruikersinterface en sneltoetsen voor scannen en kopiëren2 verhogen de efficiency.
Processen stroomlijnen door sneltoetsen te maken voor gangbare taken zoals scannen naar PDF of documenten scannen
naar Microsoft Word en deze met één druk op de knop uitvoeren. HP scantechnologie om automatisch gedigitaliseerde
bestanden recht te zetten, bij te snijden en te roteren en kleur drop-out in te stellen om de nauwkeurigheid van
tekstherkenning te verhogen. Gescande documenten in het gewenste formaat opslaan: PDF, TIFF of JPEG.
1 ScanSoft® PaperPort® en Presto! PageManager® zijn compatibel met Windows 2000, XP en Vista
2 Een kopie van een gescande afbeelding op een bestaande standaardprinter afdrukken.

Technische specificaties
Scannertype
Scantechnologie
Aanbevolen dagelijks volume
Scansnelheid (automatische
documentinvoer, A4)
Scanresolutie

Bitdiepte
Aantal grijstinten
Schaal aanpassen
Scansnelheid

Capaciteit van de automatische
documentinvoer
Documentformaat
Mediaformaat automatische
documentinvoer
Documentgewicht
Detectie meervoudige invoer
Bedieningspaneel
Scaninvoermodi
Scanbestandsformaten
Fotoverbeteringen
Inbegrepen software

Beveiligingsbeheer
Compatibele besturingssystemen

Minimum systeemeisen

Aanbevolen systeemspecificatie

Interface en aansluitopties
Vervangbare onderdelen
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Omgevingscondities

Voeding
ENERGY STAR
Informatie over regelgeving, veiligheid
Elektromagnetische compatibiliteit
Garantie

Bestelinformatie
Flatbed, automatische documentinvoer
CCD (charge-coupled device)
500 pagina's
15 ppm/6 ipm (zwart-wit, grijstinten)
Optisch: Tot 2400 dpi
Hardware: Flatbed: tot 2400 x 2400 dpi, ADF: 600 x 600 dpi
Geoptimaliseerd: Tot 19.200 dpi
Outputresolutie dpi-instellingen: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48-bits
65536
12 tot 2400% in stappen van 1%
A4-document naar PDF-bestand (200 dpi, kleur, alleen-beeld PDF): circa 50 seconden
A4-document naar doorzoekbaar PDF-bestand (300 dpi, kleur, PDF met doorzoekbare tekst): circa 30 seconden
A4-document naar e-mail (300 dpi, kleur, PDF e-mailbijlage met bewerkbare tekst): circa 42 seconden
10 x 15 cm foto naar bestand (200 dpi, 24-bits kleur, jpg): circa 32 seconden
Standaard, 50 vel

L2703A

HP Scanjet N6350 flatbed
documentscanner voor het
netwerk; Hi-Speed USB
2.0-kabel; Ethernet-kabel;
netsnoer; Cd-rom('s) met
software voor Microsoft®
Windows®; Gedrukte
installatiegids

L2701A

HP Scanjet N6310
vervangende rolkit voor
documentinvoer

C9943A

HP ADF reinigingsdoekjes,
pak

Accessoires

Service en support
U4939E HP Care Pack, exchange
service op de volgende werkdag, 3
jaar (uitgezonderd Turkije, EEM en
Rusland)
UJ999E HP Care Pack, standaard
exchange service, 3 jaar (alleen EEM
en Rusland)
UH365E HP Care Pack, retour aan
depot, 3 jaar (alleen Turkije)
UH361E HP Care Pack, onsite
exchange service op de volgende
werkdag, 3 jaar
UH360E HP Care Pack, onsite
exchange service op de volgende
werkdag, 2 jaar (UH372E/UH360E
niet in alle landen beschikbaar,
controleer de beschikbaarheid in uw
land)

Minimum: Flatbed, geen minimum
Maximum: 216 x 292 mm
A4, A5, afwijkend
Minimum: 50 gr/m²; Maximum: 120 gr/m²
Ja, lengte
5 functieknoppen (annuleren, kopiëren, aan/uit, scannen, instellen), navigatie- en selectieknoppen (pijl omhoog, pijl omlaag,
terug, OK), numerieke toetsen voor invoer van een PIN-code
Scannen op frontpaneel naar HP scansoftware; HP Document Copy; softwarescan via HP scansoftware; gebruikersapplicatie via
TWAIN-, ISIS- of WIA-drivers
PDF, doorzoekbaar PDF, JPG, BMP, TIFF, compressed TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Adaptive lighting technologie, rode ogen verwijderoptie, fotorestauratie, foto's helderder maken
Voor Windows: HP Scansoftware; EMC ISIS/TWAIN-drivers; ScanSoft PaperPort*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*; NewSoft Presto!
BizCard*; *N.B.: product wordt geleverd met 3 licenties voor alle derde-partij software. Extra licenties kunnen worden
aangeschaft op: http://www.nuance.com/paperportoffer/hp; http://www.irislink.com/HP-users/nl;
http://www.newsoftinc.com/licensing/hp
Optionele beveiliging met 4-cijferige PIN-code
Klaar voor Microsoft® Windows® 7. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/windows7. Mogelijk is niet
alle functionaliteit beschikbaar. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home Edition, Windows® XP
Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Klaar voor Microsoft® Windows® 7 (meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/go/windows7. Mogelijk is niet alle
functionaliteit beschikbaar), Windows Vista®: 1,3-GHz processor, 1 GB RAM; Windows® XP Home Edition, XP Professional:
1,3-GHz processor, 512 MB RAM; Windows® 2000: 800-MHz processor, 256 MB RAM; voor alle systemen: 60 MB (alleen
EMC ISIS/TWAIN drivers), 450 MB vrije schijfruimte (500 MB extra en Hi-Speed USB 2.0 poort aanbevolen voor intensief
ADF-gebruik), cd-rom drive, 800 x 600 SVGA-monitor, 16-bits kleur
Klaar voor Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®: 2 GB RAM; Windows® XP Home Edition; XP Professional; 2000: 1 GB
RAM; voor alle systemen: 2,4-GHz processor; 4 GB vrije schijfruimte; 800 x 600 SVGA-monitor; 16-bits kleur; Hi-Speed USB 2.0
poort aanbevolen voor intensief ADF-gebruik
Standaard: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0
Rolvervangingskit, reinigingsbladen
502 x 415 x 168 mm
6700 gr; met verpakking: 8,21 kg
Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 35° C; Temperatuur, bij opslag: -40 tot 60 ºC
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid; Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 90%
relatieve luchtvochtigheid
Ingangsspanning 100 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 %); verbruik: Max 60 Watt
Ja
IEC 60950-1 eerste editie (2001); afgeleide nationale certificeringen; vrijwillige en verplichte certificeringen: China (CCC),
Rusland (GOST), Taiwan (BSMI), Mexico (NOM)
Klasse B; EU (EMC richtlijn), VS en Canada (FCC Rules), Australië en Nieuw-Zeeland (ACMA), China (CCC), Korea (MIC),
Taiwan (BSMI), Rusland (GOST), Zuid-Afrika (I.C.A.S.A.)
Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Een compleet overzicht van supplies en
accessoires is beschikbaar op de HP website:
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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