HP Scanjet N6350 flatbäddsdokumentskanner
med nätverk

Höj arbetsgruppens eller kontorets produktivitet – dela på ett antal avancerade
dokumentskanningsverktyg via det trådbundna Ethernet-nätverket. Skanna automatiskt
flersidiga dokument – enkel- eller dubbelsidiga – och dela via nätverksmappar eller
e-post.
HP Scanjet N6350 nätverksansluten dokumentflatbäddsskanner är en mångsidig enhet som är utformad för kontor och
mindre arbetsgrupper som vill förbättra produktiviteten genom att dela avancerade dokumentskannings- och
informationsarkiveringsverktyg via nätverket.
Flera användare kan dela robust, mångsidig prestanda via den integrerade nätverksfunktionen.
Anslut den här mångsidiga dokumentskanningsenheten till ditt Ethernet-nätverk så att flera användare får nytta av den.
Man behöver inte vara IT-expert – det är bara att ansluta och sätta igång. Bearbeta informationen snabbt och effektivt
med enkel delning och sändning av digitala filer direkt från skannern. Hantera åtkomst och "spara-till"-platser via
PIN-säkerhetsfunktion (tillval). Integrera skannern i befintliga dokumenthanteringssystem via de medföljande ISIS®-, TWAIN
och WIA-drivrutinerna.
Skanna snabbt och säkert flersidiga dokument med den automatiska duplexdokumentmataren.
Höj kontorets produktivitet med enkel, oövervakad dokumentskanning. Lägg i 50 ark i den automatiska dokumentmataren
och skanna dem i hastigheter på upp till 15 sidor per minut eller 6 bilder per minut för dubbelsidiga dokument. Hantera
en mängd olika original – visitkort, häftade dokument, foton och t.o.m. 35 mm-diabilder/negativ – med hjälp av
flatbäddsskannern. Hantera, organisera och dela bilderna med ScanSoft® PaperPort® eller Presto! PageManager® 1.
Effektivisera skanningsprocesserna med enkla genvägar och automatisk bildförbättring.
Förbättra effektiviteteten på kontoret med ett intuitivt uppgiftsbaserat användargränssnitt och snabbknappar för ‘skanning’
och ‘kopiering’2. Effektivisera processerna genom att ställa in genvägar för vanliga uppgifter som att skanna till PDF eller
skanna dokument till Microsoft Word, och hämta dem sedan med en knapptryckning. Använd HPs skanningsteknik och
räta upp, beskär och rotera digitaliserade filer automatiskt, och välj filtrering av färg för större OCR-noggrannhet. Spara
skannade dokument i det format som passar bäst: PDF, TIFF eller JPEG.
1 ScanSoft® PaperPort® och Presto! PageManager® är kompatibla med Windows 2000, XP och Vista
2 Skriv ut en kopia av en skannad bild på en befintlig standardskrivare.

Tekniska specifikationer
Skannertyp
Avläsningsteknik
Rekommenderad daglig genomströmning
Skanningshastighet (ADF, A4)
Skanningsupplösning

Bitdjup
Gråskalenivåer
Skalförändring
Skanningshastighet

ADF-kapacitet
Dokumentstorlek
Materialstorlek, ADM
Dokumentvikt
Detektering av flerarksinmatning
Kontrollpanel
Metoder för inläsning vid skanning
Filformat för skanning
Fotoförbättring
Medföljande program

Säkerhetshantering
Passar följande operativsystem

Lägsta systemkrav

Rekommenderade systemkrav

Gränssnitt och anslutningar
Utbytbara delar
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö
Strömförsörjningskrav
ENERGY STAR
Information om överensstämmelse med
regler/säkerhet
Elektromagnetisk kompatibilitet
Garanti

Beställningsinformation
Flatbädd, automatisk dokumentmatare
CCD
Upp t 500 sidor
Upp t 15 sid/6 bld/min (sv/v, grått)
Optisk: Upp till 2 400 dpi
Maskinvara: Flatbädd: upp till 2 400 x 2 400 dpi, ADM: upp till 600 x 600 dpi
Utökad: Upp till 19 200 dpi
Upplösningsinställningar för utmatning: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48-bitars
65536
12 till 2 400 % i steg om 1 %
A4-dokument till PDF-fil (200 dpi, färg, PDF med enbart bild): ca 50 sek
A4-dokument till sökbar PDF-fil (300 dpi, färg, PDF med sökbar text): ca 30 sek
A4-dokument till e-post (300 dpi, färg, PDF med redigerbar text som e-postbilaga): ca 42 sek
bild på 10 x 15 cm (4 x 6 tum) till fil (200 dpi, 24-bitars färg, jpg): ca 32 sek
Standard, 50 ark
Lägsta: Flatbädd, inget minimum
Högst: 216 x 292 mm
A4, A5, anpassat
Lägsta: 50 g/m²; Högst: 120 g/m²
Ja, längd
5 knappar på frontpanelen (Avbryt, Kopiera, Ström, Skanna, Inställning), navigations- och markeringsknappar (uppåtpil,
nedåtpil, Tillbaka, OK), siffertangentbord med 10 tangenter för inmatning av PIN
Skanning via frontpanelen till HP Scanning-programmet; HP dokumentkopiering; skanning via programvaran HP Scanning;
användartillämpning via TWAIN-, ISIS- eller WIA-drivrutiner
PDF, sökbar PDF, JPG, BMP, TIFF, komprimerad TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Anpassad belysning, automatisk borttagning av röda ögon, bildåterställning, uppljusning av foton
För Windows®: HPs skanningsprogramvara; EMC ISIS/TWAIN-drivrutiner; Nuance PaperPort 11*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*;
NewSoft Presto! BizCard*; *Obs! Produkten levereras med 3 licenser för all tredjepartsprogramvara. Ytterligare licenser kan
köpas till.
4-siffrig PIN-säkerhetskod aktiverad
Microsoft® Windows® 7-förberedd. Gå till http://www.hp.com/go/Windows7 för ytterligare information. Vissa funktioner
kanske inte är tillgängliga. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Home, Windows® XP Professional,
Windows® XP x64, Windows® 2000
Microsoft® Windows® 7-förberedd (gå till www.hp.com/go/windows7 för ytterligare information. Vissa funktioner kanske inte
är tillgängliga), Windows Vista®: 1,3 GHz-processor, 1 GB RAM; Windows® XP Home, XP Professional: 1,3 GHz-processor,
512 MB RAM; Windows® 2000: 800 MHz-processor, 256 MB RAM; för alla system: 60 MB (EMC ISIS/TWAIN-drivrutiner
enbart), 450 MB tillgängligt hårddiskutrymme (ytterligare 500 MB och Hi-Speed USB 2.0-port rekommenderas vid omfattande
ADM-användning), CD-ROM-enhet, 800 x 600 SVGA-bildskärm, 16-bitars färg
Microsoft® Windows® 7-förberedd; Windows Vista®: 2 GB RAM; Windows® XP Home; XP Professional; 2000: 1 GB RAM; för
alla system: 2,4 GHz-processor; 4 GB tillgängligt hårddiskutrymme; 800 x 600 SVGA-bildskärm; 16-bitars färg; Hi-Speed USB
2.0-port rekommenderas vid omfattande ADM-användning
Standard: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0
Valsutbytessats, rengöringsdukar
502 x 415 x 168 mm
6,7 kg; med emballage: 8,21 kg
Drifttemperatur: 10 to 35 ºC; Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C
Luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % relativ luftfuktighet; Luftfuktighet vid förvaring: 0 - 90 % RH
Inspänning 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %); förbrukning: 60 W max
Ja
IEC 60950-1 första utgåvan (2001); nationella derivat; associerade frivilliga och obligatoriska certifikat: Kina (CCC), Ryssland
(GOST), Taiwan (BSMI), Mexiko (NOM)
Klass B; EU (EMC-direktivet), USA och Kanada (FCC-regler), Australien och Nya Zeeland (ACMA), Kina (CCC), Korea (MIC),
Taiwan (BSMI), Ryssland (GOST), Sydafrika (I.C.A.S.A.)
Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.
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HP Scanjet N6350
flatbäddsdokumentskanner
för nätverk; Hi-Speed USB
2.0-kabel; Ethernet-kabel;
strömsladd;
CD-ROM-skiva(or) med
programvara för Microsoft®
Windows®: Tryckt
startguide
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HP Scanjet N6310
ersättningssats för ADM-vals

C9943A

HP rengöringsdukar för
ADM

Tillbehör

Service och Support
U4939E HP Care Pack, utbytesservice
nästa arbetsdag, 3 år (förutom i
Turkiet, EEM och Ryssland)
UJ999E HP Care Pack,
standardutbytesservice, 3 år (endast
EEM och Ryssland)
UH365E HP Care Pack, retur till depå,
3 år (endast Turkiet)
UH361E HP Care Pack, utbyte på
platsen nästa arbetsdag, 3 år
UH360E HP Care Pack, utbyte på
platsen nästa arbetsdag, 2 år
(UH361E/UH360E ej tillgängligt
överallt, kontrollera tillgängligheten i
ditt land)
För en fullständig lista över förbrukningsartiklar
och tillbehör, se HPs webbplats vid
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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