Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet
Enterprise 9000

Ενισχύστε την παραγωγικότητα, βελτιώστε τις ροές εργασιών και εξακολουθήστε να
απολαμβάνετε τα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που απαιτείτε με εύκολη και αξιόπιστη
σάρωση. Αυτός ο σαρωτής με τροφοδότηση φύλλων A3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
αυτόνομη λύση ή να ενσωματωθεί εύκολα σε υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης
εγγράφων.
Ο σαρωτής με τροφοδότηση φύλλων HP Scanjet Enterprise 9000 είναι σχεδιασμένος για διαχειριστές IT σε διαχειριζόμενα
εταιρικά περιβάλλοντα, που χρειάζονται ισχυρή σάρωση εγγράφων –από μέγεθος ταυτότητας έως A3– για τμήματα που
εξαρτώνται από συστήματα διαχείρισης εγγράφων.
Γρήγορη και αξιόπιστη σάρωση εγγράφων με τροφοδότηση φύλλων A3.
Εξασφαλίστε γρήγορη, αξιόπιστη σάρωση και τη δυνατότητα αποτύπωσης οποιουδήποτε πρωτοτύπου, από ταυτότητες έως
έγγραφα μεγέθους A3. Ολοκληρώστε τη δουλειά ταχύτερα με άμεση προθέρμανση λάμπας και σάρωση σε ταχύτητα έως 60
σελ./λεπτό / 120 εικόνες/λεπτό με ανάλυση έως 300 dpi1. Ενισχύστε την παραγωγικότητα με σάρωση δύο όψεων,
αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 150 σελίδων 2 και κύκλο λειτουργίας έως 5.000 σελίδων ημερησίως. Βελτιώστε την
ποιότητα των εικόνων με το Kofax VRS® Pro και μειώστε τα μεγέθη των αρχείων φιλτράροντας τα χρώματα φόντου με
απόρριψη πολλαπλών χρωμάτων.
Εξοικονομήστε χρόνο με ισχυρό, ακριβή χειρισμό χαρτιού.
Σαρώστε έγγραφα με σιγουριά, χάρη στις τεχνολογίες τροφοδότησης ακριβείας της HP. Ο σαρωτής όχι μόνο διαχωρίζει και
τροφοδοτεί σελίδες, αλλά ρυθμίζει και την τροφοδότηση σε περίπτωση που δεν μπορέσει να τραβήξει μια σελίδα ή ειδοποιεί
το χρήστη αν τραβηχθούν πολλές σελίδες. Σαρώστε ταυτόχρονα πολλαπλούς τύπους εγγράφων, όπως μικτές στοίβες,
λογιστικά βιβλία, πλαστικές ταυτότητες, ακόμα και λωρίδες χαρτιού αρχείου καταγραφής και ιατρικών εξετάσεων3. Σαρώστε
μαζί διαφορετικά πακέτα και διαχωρίστε τα σε μεμονωμένα αρχεία με γραμμοκώδικες, κενές σελίδες ή σελιδαρίθμηση.
Εξειδικευμένη σάρωση με το άγγιγμα ενός κουμπιού.
Συγκεντρώστε και απλοποιήστε τη διαχείριση του σαρωτή και εξοικονομήστε χρόνο στο τμήμα IT με το κορυφαίο στον κλάδο
HP Web Jetadmin. Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασιών με έγγραφα και μειώστε τις κλήσεις στο τμήμα IT με έναν σαρωτή
αρκετά εξειδικευμένο για την επιχείρησή σας και αρκετά απλό για τους καθημερινούς χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να
περιηγούνται στα προφίλ σάρωσης και να εκκινούν εργασίες με το πάτημα ενός κουμπιού. Ενσωματώνεται άψογα στο
υπάρχον σύστημα διαχείρισης εγγράφων με τα προγράμματα οδήγησης ISIS, TWAIN και WIA. Περιλαμβάνονται επίσης τα
προγράμματα Kofax Virtual ReScan® Pro και I.R.I.S. Readiris™ Pro4.
1 Ταχύτητες που επιτυγχάνονται σε ανάλυση έως 300 dpi με το λογισμικό έξυπνης σάρωσης εγγράφων HP Smart Document Scan, χαρτί A4,
σε οριζόντιο προσανατολισμό
2 Το μέγεθος της στοίβας 150 σελίδων υπολογίζεται με χαρτί bond 75 g/m2
3 Έγγραφα μεγέθους A8 έως A3 από 49 έως 120 g/m2
4 Το λογισμικό OCR IRIS ReadIris PRO λειτουργεί μόνο σε Windows® 2000, XP και Vista.
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Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων
Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)
Έως 5000 σελίδες
Έως 60 σελ./λεπτό / 120 εικόνες/λεπτό
Οπτική: Έως 600 dpi
Υλικό: Έως 600 x 600 dpi
Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48 bit εσωτερικά/24 bit εξωτερικά
256
1 έως 999% σε προσαυξήσεις του 1%
Βασική, 150 φύλλα (75 g/m²)
A3, A4, A5, A8, B5, 51 x 73,7 mm έως 300 x 864 mm
Ελάχιστο: 42 g/m²; Μέγιστο: 120 g/m²
Ναι, πολύ γρήγορο
Κουμπί αδράνειας, οθόνη LCD 4 γραμμών με 8 κουμπιά: Εργαλεία, Άκυρο, στοιχεία ελέγχου εμφάνισης (επάνω, κάτω, ΟΚ, Πίσω),
σάρωση μίας όψης, σάρωση δύο όψεων
Τεχνολογία τροφοδότησης ακριβείας HP, ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης βάσει υπέρηχων, αυτόματη περιστροφή, δυνατότητα
αλλαγής φόντου, σάρωση εγγράφων μίας όψης/δύο όψεων
Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης για το λογισμικό HP Smart Document Scan και το λογισμικό HP Document Copy. Σάρωση
λογισμικού με το λογισμικό HP Smart Document Scan. Εφαρμογή χρήστη μέσω προγραμμάτων οδήγησης TWAIN, ISIS, WIA ή
Kofax VirtualReScan (VRS) Professional
PDF (μορφοποιημένο κείμενο και γραφικά, κανονικό με εικόνες, κείμενο ως εικόνα με δυνατότητα αναζήτησης, MRC, PDF/A,
προστασία με κωδικό πρόσβασης, κρυπτογράφηση), TIFF (μονοσέλιδο, πολυσέλιδο, συμπιεσμένο), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF,
TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE TXT, XML, XPS
Λογισμικό HP Smart Document Scan, προγράμματα οδήγησης EMC/Captiva ISIS, TWAIN, Kofax VirtualReScan (VRS)
Professional, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, προγράμματα οδήγησης WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64-bit), Windows Vista® Windows Vista® (64-bit), Windows® XP Home και XP
Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: επεξεργαστής 1,3 GHz, μνήμη RAM 1 GB Windows® XP Professional, XP Home:
επεξεργαστής 1,3 GHz, μνήμη RAM 512 MB Windows® 2000: επεξεργαστής 800 MHz, μνήμη RAM 256 MB Για όλα τα
συστήματα: 80 MB (μόνο προγράμματα οδήγησης), διαθέσιμος χώρος 300 MB (τουλάχιστον) στον σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM, θύρα USB 1.1 ή νεότερη έκδοση, οθόνη 1024 x 768 SVGA, χρώμα 16 bit
Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64 bit), Windows Vista®, Windows Vista® (64 bit): 1 GB RAM, Internet Explorer 7 ή
νεότερη έκδοση. Windows® XP Professional, XP x64, XP Home, XP, 2000: 1 GB RAM, Internet Explorer 6 ή νεότερη έκδοση. Για
όλα τα συστήματα: επεξεργαστής 2,4 GHz, διαθέσιμος χώρος 750 MB στο δίσκο, μονάδα CD-ROM, θύρα USB 2.0, οθόνη SVGA
1024 x 768 16 bit χρώματος
Βασική: Hi-Speed USB 2.0
Κύλινδροι διαχωρισμού, κύλινδροι επιλογής
473 x 900 x 418 mm
16,40 kg; συσκευασμένο: 22,11 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 35° C; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 70° C
Υγρασία λειτουργίας: 15-80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση); Υγρασία αποθήκευσης: Μέχρι 90% RH (στους 65° C)
Tάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); κατανάλωση: 131 W
Ναι
IEC 60950-1 Πρώτη έκδοση (2001), εθνικά παράγωγα προϊόντα, αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές πιστοποιήσεις: Ρωσία
(GOST)
EN55022: 2006, Κλάση B (Ευρώπη)
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.
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Hi-Speed USB 2.0,
τροφοδοτικό και καλώδιο
τροφοδοσίας, CD-ROM με
λογισμικό σάρωσης
[λογισμικό HP Smart
Document Scan, Kofax
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Professional, IRIS Readiris
Pro OCR, προγράμματα
οδήγησης EMC
ISIS/TWAIN, προγράμματα
οδήγησης WIA,
προγράμματα οδήγησης HP
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C9943B

Πακέτο πανιών καθαρισμού
ADF HP

Εξαρτήματα

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
UT433E HP Care Pack, Υποστήριξη
υλικού Scanjet 9000 με επιτόπου
αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα
και τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην τοποθεσία
της HP στο web στη διεύθυνση
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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