Sieťový plochý skener na dokumenty HP Scanjet
N6350

Zvýšte produktivitu pracovného tímu alebo kancelárie – zdieľajte množstvo
zdokonalených nástrojov na zachytávanie dokumentov cez káblovú sieť Ethernet.
Automaticky skenujte viacstranové dokumenty – jedno- alebo obojstranné – a zdieľajte
ich cez sieťové priečinky alebo e-mail.
Sieťový plochý skener na dokumenty HP Scanjet N6350 je všestranné zariadenie určené pre kancelárie a malé pracovné
tímy, ktoré chcú zvýšiť svoju produktivitu zdieľaním dômyselných funkcií na skenovanie dokumentov a nástrojov na
archiváciu dát v počítačovej sieti.
Vďaka integrovanému sieťovému rozhraniu môžu robustné a všestranné funkcie zariadenia zdieľať mnohí užívatelia.
Pripojte toto všestranné zariadenie na zachytávanie dokumentov do vašej siete Ethernet a zdieľajte možnosť skenovania s
ďalšími užívateľmi. Nemusíte byť IT špecialista – zariadenie jednoducho pripojte a môžete začať pracovať. Pracujte s
informáciami rýchlo a efektívne vďaka jednoduchému zdieľaniu a odosielaniu digitálnych súborov priamo zo skenera.
Spravujte prístup ku skeneru a miesta na ukladanie pomocou voliteľného bezpečnostného kódu PIN. Integrácia s
existujúcimi systémami správy dokumentov pomocou ovládačov ISIS®, TWAIN a WIA.
Skenujte viacstranové dokumenty rýchlo a spoľahlivo s duplexným automatickým podávačom dokumentov.
Zvýšte produktivitu kancelárie s jednoduchým neobsluhovaným zachytávaním dokumentov. Vložte až 50 hárkov do
automatického podávača dokumentov a nechajte ich skenovať rýchlosťami až 15 strán za minútu alebo 6 obrázkov za
minútu pri obojstranných dokumentoch. Pomocou plochého skenera môžete skenovať najrôznejšie druhy dokumentov:
vizitky, zopnuté dokumenty, fotografie alebo dokonca 35 mm diapozitívy/negatívy. Spravujte, trieďte a zdieľajte obrázky
pomocou ScanSoft® PaperPort® alebo Presto! PageManager®1.
Zefektívnite svoje procesy skenovania s jednoduchými skratkami a automatickým vylepšovaním obrázkov.
Zvýšte efektivitu práce vďaka intuitívnemu, úlohovo orientovanému rozhraniu a skenovaniu a kopírovaniu 2 pomocou
špeciálnych tlačidiel. Zrýchlite procesy nastavením skratiek pre bežné úlohy, ako napríklad skenovanie do PDF súboru
alebo skenovanie do programu Microsoft Word, a pristupujte k nim stlačením jediného tlačidla. Použite technológiu
skenovania HP na automatické vyrovnávanie zošikmenia, orezávanie a otáčanie digitalizovaných súborov a zvoľte
vynechanie farieb pre zvýšenie presnosti procesu OCR. Ukladajte naskenované dokumenty v najvhodnejšom formáte: PDF,
TIFF alebo JPEG.
1 Softvéry ScanSoft® PaperPort® a Presto! PageManager® sú kompatibilné s operačnými systémami Windows 2000, XP a Vista
2 Tlač kópie naskenovaného obrázku na existujúcej predvolenej tlačiarni.

Objednávkové
informácie

Technické špecifikácie
Typ skenera
Technológia skenovania
Odporúčaný denný výkon
Rýchlosť skenovania (ADF, A4)
Rozlíšenie skenovania

Bitová hĺbka
Úrovne odtieňov sivej
Mierka
Rýchlosť snímania

Kapacita ADF
Veľkosť dokumentu
Veľkosť média v automatickom podávači
Hmotnosť dokumentu
Detekcia vstupu viacerých stránok
Ovládací panel
Vstupné režimy skenovania
Formát súboru skenovaného dokumentu
Vylepšenia fotografií
Obsahuje softvér

Správa zabezpečenia
Kompatibilita operačných systémov

Minimálne systémové požiadavky

Odporúčané systémové požiadavky

Rozhranie a konektivita
Vymeniteľné časti
Rozmery (š x h x v)
Hmotnosť
Prevádzkové prostredie
Požiadavky na napájanie
ENERGY STAR
Informácie o súlade s právnymi
predpismi/bezpečnosť
Elektromagnetická kompatibilita
Záruka

Plochý skener, automatický podávač dokumentov
Charge Coupled Device (CCD)
Až 500 strán
Do 15 str/min/6 obr/min (čb, odtiene sivej)
Optické: Až 2 400 dpi
Hardvér: Plochý: až 2400 x 2400 dpi, automatický podávač dokumentov: až 600 x 600 dpi
Zdokonalené: Až 19 200 dpi
Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48-bitový
65536
12 až 2 400 % v prírastkoch po 1 %
Dokument A4 do súboru PDF (200 dpi, farebný, len obrázkové pdf): asi 50 sek
Dokument A4 do prehľadávateľného súboru PDF (300 dpi, farebný, pdf s vyhľadateľným textom): asi 30 sek
Dokument A4 do e-mailu (300 dpi, farebný, pdf s upraviteľným textom ako príloha e-mailu): asi 42 sek
10 x 15 cm (4 x 6") obraz do súboru (200 dpi, 24-bitová farba, jpg): asi 32 sek
Štandard, 50 listov
Minimálne: Plochý skener minimum nemá
Maximum: 216 x 292 mm
A4, A5, vlastná
Minimálne: 50 g/m²; Maximum: 120 g/m²
Áno, dĺžka
5 tlačidiel na prednom paneli (zrušiť, kopírovať, zap./vyp., skenovať, nastavenie), tlačidlá na navigáciu a voľbu (šípka hore,
šípka dole, späť, OK), 10-tlačidlová číselná klávesnica na zadanie PIN kódu
Skenovanie z predného panelu do skenovacieho softvéru HP; HP Document Copy; softvérové skenovanie pomocou skenovacieho
softvéru HP; užívateľské aplikácie prostredníctvom ovládačov TWAIN, ISIS alebo WIA
PDF, vyhľadateľný PDF, JPG, BMP, TIFF, komprimovaný TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Adaptívne osvetlenie, automatické odstránenie červených očí, obnova obrázkov, zosvetľovanie fotografií
Pre systém Windows®: softvér HP Scan; ovládače EMC ISIS/TWAIN; Nuance PaperPort 11*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*;
NewSoft Presto! BizCard*; *Poznámka: produkt sa dodáva s 3 licenciami na všetok softvér tretích strán. Je možné zakúpiť
ďalšie licencie.
Zapnuté voliteľné zabezpečenie 4-miestnym PIN kódom
Pripravený na systém Microsoft® Windows® 7. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/windows7.
Niektoré funkcie nemusia byť dostupné. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP
Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Pripravený na systém Microsoft® Windows® 7 (Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/windows7. Niektoré
funkcie nemusia byť dostupné), Windows Vista®: procesor 1,3 GHz, 1 GB pamäte RAM; Windows® XP Home, XP Professional:
procesor 1,3 GHz, 512 MB pamäte RAM; Windows® 2000: procesor 800 MHz, 256 MB pamäte RAM; pre všetky systémy: 60
MB (len ovládače EMC ISIS/TWAIN), 450 MB voľného miesta na pevnom disku (na rozsiahle používanie ADF sa odporúča
ďalších 500 MB a port Hi-Speed USB 2.0), jednotka CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600, 16-bitové farby
Pripravený na systém Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®: 2 GB pamäte RAM; Windows® XP Home; XP Professional;
2000: 1 GB pamäte RAM; pre všetky systémy: procesor 2,4 GHz; 4 GB voľného miesta na pevnom disku; monitor SVGA 800 ×
600; 16-bitové farby; na rozsiahle používanie ADF sa odporúča port Hi-Speed USB 2.0
Štandardné: 1 Ethernet; 1 vysokorýchlostné USB 2.0
Súprava na výmenu valca, handričky na čistenie
502 x 415 x 168 mm
6,7 kg; balené: 8,21 kg
Prevádzková teplota: 10 až 35 °C; Skladovacia teplota: -40 až 60° C
Prevádzková vlhkosť: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti; Skladovacia vlhkosť: od 0 do 90% relatívnej vlhkosti
Vstupné napätie 100 až 240 V str. (±10 %), 50/60 Hz (± 3%); spotreba: Max. 60 W
Áno
IEC 60950-1 prvé vydanie (2001); odvodené národné predpisy; súvisiace dobrovoľné a povinné certifikáty: Čína (CCC), Rusko
(GOST), Taiwan (BSMI), Mexiko (NOM)
Trieda B; EÚ (smernica EMC), USA a Kanada (pravidlá FCC), Austrália a Nový Zéland (ACMA), Čína (CCC), Kórea (MIC),
Taiwan (BSMI), Rusko (GOST), Južná Afrika (I.C.A.S.A.)
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

L2703A

Sieťový plochý skener na
dokumenty HP Scanjet
N6350; kábel Hi-Speed
USB 2.0; kábel pre sieť
Ethernet; napájací kábel;
disky CD-ROM so softvérom
pre systém Microsoft®
Windows®; tlačená
príručka Začíname

L2701A

Náhradná súprava valca
ADF pre zariadenie HP
Scanjet N6310

C9943A

Balenie handričiek na
čistenie ADF HP

Príslušenstvo

Služby a podpora
U4939E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
(okrem Turecka, krajín EEM a Ruska)
UJ999E HP Care Pack, štandardná
výmena, 3 roky (len krajiny EEM a
Rusko)
UH365E HP Care Pack, vrátenie do
skladu, 3 roky (len Turecko)
UH361E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň u zákazníka,
3 roky
UH360E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň u zákazníka,
2 roky (UH361E/UH360E nie je k
dispozícii vo všetkých krajinách,
informujte sa o dostupnosti vo vašej
krajine)
Pre úplný zoznam tovaru na sklade a
príslušenstva, prosím navštívte webstránku HP
na http://www.hp.com

http://www.hp.com
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