Scanner de Base Plana para Documentos em
rede HP Scanjet N6350

Melhore a produtividade da equipa ou escritório – partilhe uma gama de ferramentas
avançadas de captura de documentos na rede Ethernet com fios. Digitalize
automaticamente documentos de várias páginas – um ou dois lados – e partilhe para
pastas de rede ou através de e-mail.
Scanner HP Scanjet N6350 plano de documentos em rede é um dispositivo versátil concebido para escritórios e pequenas
equipas que procuram aumentar a produtividade partilhando funções avançadas de captura de documentos e
ferramentas de arquivo de informações na rede.
Partilhe desempenho robusto e versátil entre vários utilizadores através de rede integrada.
Ligue este dispositivo de captura de documentos versátil à sua rede Ethernet e partilhe a digitalização com vários
utilizadores. Sem necessidade de experiência de TI – basta ligar e começar a trabalhar. Processe rápida e eficazmente
informações com fácil partilha e envio de ficheiros digitais directamente do scanner. Gira os locais de acesso e ‘guardar
para’ através de PINO de segurança opcional. integre nos sistemas de gestão de documentos existentes utilizando os
controladores ISIS®, TWAIN e WIA.
Digitalize documentos de várias páginas com rapidez e fiabilidade com o alimentador automático de documentos frente e
verso.
Aumente a produtividade do escritório com uma fácil captura autónoma de documentos. Carregue até 50 folhas no
alimentador automático de documentos e deixe as mesma para serem digitalizadas a uma velocidade de até 15 páginas
por minuto, ou 6 imagens por minuto para documentos frente e verso. Lide com uma vasta gama de originais – cartões,
documentos agrafados, fotos e até diapositivos/negativos de 35 mm – com o scanner plano. Gira, organize e partilhe
imagens com o ScanSoft® PaperPort® ou Presto! PageManager®1.
Dinamize os seus processos de digitalização com atalhos fáceis e funcionalidade automática de melhoramento de
imagem.
Melhore a eficácia do escritório com uma interface de utilizador intuitiva baseada em tarefa e botões ‘scan (digitalziar)’ e
‘copy (copiar)’2. Agilize processos definindo atalhos para tarefas comuns tais como digitalizar para PFM ou digitalizar
um documento para o Microsoft Word, e de seguida obtenha os mesmos com o toque de um botão. Utilize a tecnologia
de digitalização HP para automaticamente desenviesar, cortar e rodar ficheiros digitalizados, e opte pela perda da cor
para melhorar a precisão do OCR. Guarde documentos digitalizados no formato mais adequado: PDF, TIFF ou JPEG.
1 ScanSoft® PaperPort® e Presto! PageManager® compatível com Windows 2000, XP e Vista
2 Imprima uma cópia de uma imagem digitalizada para uma impressora existente.

Especificações técnicas
Base plana, alimentador automático de documentos
(CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)
Até 500 páginas
Até 15 ppm/6 ipm (p&b, cinzento)
Óptica: Até 2400 ppp
Hardware: Base plana: até 2400 x 2400 ppp, ADF: até 600 x 600 ppp
Melhorado: Até 19.200 ppp
Definições de ppp de resolução de saída: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
Profundidade de bits
48 bits
Níveis da escala de cinzentos
65536
Conversão de escala
12 até 2400%, em incrementos de 1%
Velocidade de digitalização
Documento A4 para ficheiro PDF (200 ppp, cor, pdf apenas imagem): ~ 50 seg.
Documento A4 para ficheiro PDF (300 ppp, cor, pdf texto pesquisável): ~ 30 seg.
Documento A4 para ficheiro PDF (300 ppp, cor, pdf texto editável anexo e-mail): ~ 42 seg.
10 x 15 cm imagem para ficheiro (200 ppp, cor 24 bits, jpg): ~ 32 seg.
Capacidade do alimentador automático de De série, 50 folhas
documentos
Formato do documento
Mínimos: Plano, sem mínimo
Máximo: 216 x 292 mm
Tamanho de suporte, ADF
A4, A5, personalizado
Peso do documento
Mínimos: 50 g/m²; Máximo: 120 g/m²
Detecção de multi-alimentação
Sim, comprimento
Painel de controlo
5 botões no painel frontal (Cancelar, Copiar, Ligar, Digitalizar, Configurar), botões de navegação e selecção (seta p/cima, seta
p/baixo, anterior, ok), teclado numérico 10 teclas para introdução PINO
Modos de entrada de digitalização
Digitalização do painel frontal para software HP Scanning; HP Document Copy; software de digitalizações utilizando o HP
Scanning; aplicação de utilizador via controladores TWAIN, ISIS ou WIA
Formatos dos ficheiros digitalizados
PDF, PDF pesquisável, JPG, BMP, TIFF, TIFF comprimido, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Aperfeiçoamento de fotografias
Adaptive Lighting, Remoção Automática do Efeito de Olhos Vermelhos, Restauro de Imagem, Photo Brightening
Software incluído
Para Windows: Software HP Scan; controladores EMC ISIS/TWAIN; ScanSoft PaperPort*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*; NewSoft
Presto! BizCard*; *Nota: Produto com 3 licenças de software de terceiros. Para adquirir licenças adicionais, visite
http://www.nuance.com/paperportoffer/hp; http://www.irislink.com/HP-users/pt; http://www.newsoftinc.com/licensing/hp
Gestão de segurança
PINO de utilizador de segurança opcional de 4 dígitos
Compatibilidade com sistemas operativos Pronto para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite o site http://www.hp.com/go/Windows7. Algumas
funções podem não estar disponíveis. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP
Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Requisitos mínimos do sistema
Pronto para Microsoft® Windows® 7 (para obter mais informações, visite o site www.hp.com/go/windows7. Algumas funções
podem não estar disponíveis), Windows Vista®: processador a 1,3 GHz, 1 GB de RAM; Windows® XP Home, XP Professional:
processador a 1,3 GHz, 512 MB de RAM; Windows® 2000: processador a 800 MHz, 256 MB de RAM; para todos os
sistemas: 60 MB (apenas controladores EMC ISIS/TWAIN), 450 MB de espaço livre no disco rígido (500 MB adicionais e USB
2,0 Hi-Speed recomendados para uso acrescido do ADF), unidade de CD-ROM, monitor 800 x 600 SVGA, cor de 16 bits
Requisitos recomendados do sistema
Pronto para Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®: 2 GB RAM; Windows® XP Home; XP Professional; 2000: 1 GB RAM;
para todos os sistemas: Processador de 2,4 GHz; 4 GB de espaço disponível em disco rígido; monitor SVGA de 800 x 600;
cor de 16 bits; Porta Hi-Speed USB recomendada para uma utilização extensiva com ADF
Interface e conectividade
Standard: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0
Peças substituíveis
Kit de substituição do rolo, panos de limpeza
Dimensões (l x p x a)
502 x 415 x 168 mm
Peso
6,7 kg; na caixa: 8,21 kg
Ambiente de funcionamento
Temperatura de funcionamento: 10 a 35° C; Temperatura de armazenamento: -40 até 60 ºC
Humidade de funcionamento: 15 a 80% HR; Humidade de armazenamento: 0 a 90% HR
Requisitos de energia
Voltagem de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); consumo: 60 Watts no máximo
ENERGY STAR
Sim
Informações acerca da conformidade
IEC 60950-1 Primeira Edição (2001); derivações nacionais; certificações voluntárias e obrigatórias associadas: China (CCC),
regulamentar/segurança
Rússia (GOST), Taiwan (BSMI), México (NOM)
Compatibilidade electromagnética
Classe B; UE (Directiva CEM), EUA e Canadá (Normas FCC), Austrália e Nova Zelândia (ACMA), China (CCC), Coreia (MIC),
Taiwan (BSMI), Rússia (GOST), África do Sul (I.C.A.S.A.)
Garantia
Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o
país e a legislação local.
Tipo de Scanner
Tecnologia de Digitalização
Produtividade diária recomendada
Velocidade de digitalização (ADF, A4)
Resolução de digitalização
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Scanner de Base Plana
para Documentos em rede
HP Scanjet N6350 cabo
Hi-Speed USB 2,0; Cabo
Ethernet; cabo de
alimentação; CD-ROM(s)
com software para
Microsoft® Windows®;
Manual de Introdução
Impresso
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Kit de substituição de rolo
alimentador ADF HP
Scanjet N6310

C9943A

Pacote de panos de limpeza
ADF HP

Acessórios

Serviço e Suporte
U4939E HP Care Pack, Serviço de
troca dia útil seguinte, 3 anos (excepto
Turquia, EEM e Rússia)
UJ999E HP Care Pack, Serviço de
troca standard, 3 anos (apenas EEM e
Rússia)
UH365E HP Care Pack, Devolução ao
armazém, 3 anos (apenas Turquia)
UH361E HP Care Pack, Serviço de
troca dia útil seguinte no local, 3 anos
UH360E HP Care Pack, Serviço de
troca dia útil seguinte no local, 2 anos
(UH361E/UH360E não disponível em
todos os países, verifique
disponibilidade a nível de país)
Para obter uma lista completa de consumíveis
e acessórios, consulte a página Web da HP
em http://www.hp.com

http://www.hp.com
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