HP Scanjet Skaner płaski N6350 Networked
Document

Większa wydajność pracy zespołów roboczych lub biura — skaner udostępnia
różnorodne, zaawansowane narzędzia do skanowania dokumentów poprzez sieć
Ethernet. Skaner obsługuje automatyczne skanowanie dokumentów wielostronicowych
— w trybie jedno- lub dwustronnym — i udostępnianie ich za pomocą folderów
udostępnionych w sieci lub przesyłanie w wiadomości e-mail.
Płaski skaner do dokumentów HP Scanjet N6350 z kartą sieciową to wszechstronne urządzenie opracowane z myślą o
biurach i małych zespołach roboczych, które chcą zwiększyć wydajność procy poprzez udostępnianie zaawansowanych
funkcji skanowania dokumentów i narzędzi do archiwizacji informacji w sieci.
Wbudowana karta sieciowa pozwala udostępniać rozbudowane i wszechstronne funkcje skanera wielu użytkownikom.
Ten wszechstronny skaner do dokumentów można podłączyć do sieci Ethernet i udostępnić go wielu użytkownikom.
Specjalistyczna wiedza informatyczna nie jest wymagana — skaner wystarczy podłączyć i można rozpocząć pracę.
Łatwe w obsłudze funkcje udostępniania i wysyłania plików w postaci cyfrowej bezpośrednio ze skanera znacznie
usprawniają przetwarzanie informacji. Opcjonalne zabezpieczenie kodem PIN pozwala zarządzać dostępem do skanera
i folderami docelowymi, w których zapisywane są pliki. Możliwość integracji z systemami zarządzania dokumentami za
pośrednictwem dołączonych sterowników ISIS®, TWAIN i WIA.
Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją druku dwustronnego umożliwia szybkie i niezawodne skanowanie
dokumentów wielostronicowych.
Łatwe skanowanie bez nadzoru zwiększa wydajność w biurze. Można załadować do 50 arkuszy do automatycznego
podajnika dokumentów i pozostawić je do zeskanowania z prędkością do 15 str./min lub 6 obrazów/min (w przypadku
skanowania dwustronnego). Płaski skaner obsługuje różnego typu oryginały — wizytówki, zszyte dokumenty, zdjęcia, a
nawet przeźrocza/negatywy 35 mm. Zarządzanie dokumentami oraz ich skanowanie, porządkowanie i udostępnianie za
pomocą oprogramowania ScanSoft® PaperPort® lub Presto! PageManager®1.
Łatwe skróty oraz funkcje automatycznego poprawiania obrazu upraszczają procesy skanowania.
Intuicyjny interfejs użytkownika oparty na zadaniach oraz przyciski skanowania i kopiowania 2, uruchamiające funkcje
po jednym naciśnięciu, zwiększają wydajność pracy w biurze. Procesy można usprawnić, ustawiając skróty dla typowych
zadań, takich jak skanowanie do pliku PDF lub Microsoft Word, a następnie wyodrębniając je jednym dotknięciem
przycisku. Za pomocą technologii skanowania HP można automatycznie prostować, obcinać i obracać dokumenty w
postaci cyfrowej oraz zmniejszyć intensywność kolorów, aby poprawić dokładność funkcji OCR. Zeskanowane dokumenty
można zapisywać w najbardziej odpowiednim formacie: PDF, TIFF lub JPEG.
1 Oprogramowanie ScanSoft® PaperPort® i Presto! PageManager® jest zgodne z systemami operacyjnymi Windows 2000, XP i Vista
2 Możliwość wydrukowania kopii zeskanowanego obrazu za pomocą skonfigurowanej drukarki domyślnej.

Informacje o
zamawianiu

Dane techniczne
Typ skanera
Technologia skanowania
Zalecana wydajność dzienna
Prędkość skanowania (ADF, A4)
Rozdzielczość skanowania

Kodowanie koloru
Skala szarości
Skalowanie
Prędkość skanowania

Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów
Format dokumentu

Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
CCD (matryca światłoczuła)
Do 500 stron
Do 15 str./min i 6 obrazów/min (w czerni, w skali szarości)
Optyczny: Do 2400 dpi
Urządzenie: Skaner płaski: Do 2400 x 2400 dpi, automatyczny podajnik dokumentów: do 600 x 600 dpi
Optymalizowana: Maks. 19 200 dpi
Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48-bitowa
65536
Od 12 do 2 400% w krokach co 1%
Dokument w formacie A4 do pliku PDF (200 dpi, tylko kolorowy obraz): około 50 s
Dokument w formacie A4 do pliku PDF z możliwością przeszukiwania tekstu (300 dpi, kolorowy, możliwość przeszukiwania
tekstu): około 30 s
Dokument w formacie A4 do wiadomości e-mail (300 dpi, kolorowy, edytowalny tekst w pliku PDF jako załącznik wiadomości
e-mail): około 42 s
10 x 15 cm (4 x 6 cali) do pliku (200 dpi, 24-bitowy kolor, format jpg): około 32 s
Standardowo 50 arkuszy

Minimalnie: Płaska szyba, bez ograniczeń
Maksymalnie: 216 x 292 mm
Formaty nośników, automatyczny podajnik A4, A5, niestandardowe
papieru
Waga dokumentu
Minimalnie: 50 g/m²; Maksymalnie: 120 g/m²
Wykrywanie sklejonych stron
Tak, długość
Panel sterowania
5 przycisków na panelu przednim (Anuluj, Kopiuj, Zasilanie, Skanuj, Ustawienia), przyciski nawigacji i wyboru (strzałka w górę
i w dół, wstecz, OK), 10 klawiszy numerycznych do wprowadzania kodu PIN
Tryby inicjacji skanowania
Skanowanie z panelu przedniego do programu HP Scanning; oprogramowanie HP Document Copy; skanowanie za pomocą
oprogramowania HP Scanning; skanowanie z aplikacji użytkownika za pośrednictwem sterowników TWAIN, ISIS lub WIA
Format pliku zawierającego zeskanowany PDF, PDF z możliwością wyszukiwania danych, JPG, BMP, TIFF, skompresowany TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
obraz
Rozszerzenia fotograficzne
Rozjaśnianie słabo naświetlonych miejsc, automatyczne usuwanie efektu czerwonych oczu, odtwarzanie obrazu, rozjaśnienie
zdjęć
Dołączone oprogramowanie
Dla Windows®: Oprogramowanie HP Scan; Sterowniki EMC ISIS/TWAIN; Nuance PaperPort 11*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*;
NewSoft Presto! BizCard*; *Uwaga: produkt jest dostarczany z 3 licencjami na oprogramowanie innych producentów. Istnieje
możliwość zakupienia dodatkowych licencji.
Zarządzanie bezpieczeństwem
Opcjonalne zabezpieczenie 4-cyfrowym kodem PIN, ustawianym przez użytkownika
Obsługiwane systemy operacyjne
Dostosowany do systemu Microsoft® Windows® 7. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
http://www.hp.com/go/Windows7. Niektóre funkcje mogą być niedostępne. Windows Vista®, Windows Vista® x64,
Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Minimalne wymagania systemowe
Dostosowany do systemu Microsoft® Windows® 7 (więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/windows7,
niektóre funkcje mogą być niedostępne), Windows Vista®: Procesor 1,3 GHz, 1 GB pamięci RAM; Windows® XP Home, XP
Professional: Procesor 1,3 GHz, 512 MB RAM; Windows® 2000: Procesor 800 MHz, 256 MB RAM; do wszystkich systemów:
60 MB (tylko sterowniki EMC ISIS/TWAIN), 450 MB wolnego miejsca na dysku twardym (dodatkowe 500 MB i port Hi-Speed
USB 2.0 zalecane przy intensywnym korzystaniu z automatycznego podajnika dokumentów), napęd CD-ROM, monitor 800 x
600 SVGA, 16-bitowa głębia kolorów
Zalecane wymagania systemowe
Dostosowany do systemu Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®: 2 GB RAM; Windows® XP Home; XP Professional; 2000:
1 GB RAM; do wszystkich systemów: procesor 2,4 GHz; 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym; monitor SVGA 800 x 600;
16-bitowa głębia kolorów; port Hi-Speed USB 2.0 zalecany przy intensywnym korzystaniu z automatycznego podajnika
dokumentów
Interfejsy
Standardowo: 1 port Ethernet; 1 port Hi-Speed USB 2.0
Cześć zamienne
Zestaw do wymiany rolek, szmatki do czyszczenia
Wymiary (sz. x gł. x wys.)
502 x 415 x 168 mm
Waga
6,7 kg; w opakowaniu: 8,21 kg
Środowisko pracy
Temperatura pracy: od 10 do 35°C; Temperatura przechowywania: od 40 do 60°C
Wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 15-80%; Wilgotność przechowywania: Wilgotność względna od 0 do 90%
Zasilanie
Napięcie wejściowe 100 - 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); zużycie: maksymalnie 60 W
ENERGY STAR
Tak
Zgodność z przepisami/bezpieczeństwo
IEC 60950-1 pierwsze wydanie (2001): wersje krajowe, certyfikaty związane dobrowolne i obowiązkowe: Chiny (CCC), Rosja
(GOST), Tajwan (BSMI), Meksyk (NOM)
Certyfikaty
Klasa B; Dyrektywa EMC (UE), przepisy FCC (USA i Kanada), ACMA (Australia i Nowa Zelandia), CCC (Chiny), MIC (Korea),
BSMI (Tajwan), GOST (Rosja), I.C.A.S.A. (RPA)
Gwarancja
Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od
produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

L2703A

Sieciowy skaner płaski do
dokumentów HP Scanjet
N6350; kabel Hi-Speed
USB 2.0; kabel Ethernet;
kabel zasilania; płyty CD z
oprogramowaniem dla
Microsoft® Windows®;
drukowana instrukcja
wprowadzająca

L2701A

Zestaw rolek wymiennych
automatycznego podajnika
dokumentów do urządzenia
HP Scanjet seria N6310

C9943A

Pakiet ściereczek do
czyszczenia
automatycznego podajnika
dokumentów HP

Akcesoria

Serwis i wsparcie
U4939E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — wymiana urządzenia w
następnym dniu roboczym, 3 lata (z
wyjątkiem Turcji, Europejskich Rynków
Wschodzących i Rosji)
UJ999E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — standardowa usługa wymiany,
3 lata (tylko dla Europejskich Rynków
Wschodzących i Rosji)
UH365E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — usługa w punkcie serwisowym
HP, 3 lata (tylko dla Turcji)
UH361E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — wymiana w miejscu instalacji
w następnym dniu roboczym, 3 lata
UH360E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — wymiana w miejscu instalacji
w następnym dniu roboczym, 2 lata
(UH361E/UH360E nie są dostępne we
wszystkich krajach, należy sprawdzić
dostępność z poziomu kraju)
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów znajduje się na stronie
www.hp.com

http://www.hp.com
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