Síťový skener HP ScanJet Pro 4500 fn1

Ideální pro pracovní skupiny, které potřebují bezdrátové skenování s
vynikající manipulací s papírem, digitálním odesíláním a různorodými
pracovními postupy.

Výkonné digitální odesílání – dokonce i do
mobilních zařízení

Vlastní profily skenování pro zefektivnění
pracovních postupů.

● Odesílejte skeny přímo ze skeneru do e-mailu,
síťových složek nebo počítače pomocí gigabitového
připojení k síti Ethernet.2

● Skenujte obrázky přímo do aplikací pomocí přiložených
plnohodnotných aplikací Kofax VRS Pro®, TWAIN a ISIS®.

● Skenujte přímo do mobilních zařízení s aplikací HP
JetAdvantage Capture, kde můžete soubory následně
upravovat a ukládat.1
● S vestavěným webovým serverem můžete vzdáleně
monitorovat a spravovat úlohy a aktivovat nastavení
zabezpečení.
● Odesílejte skeny přes síť s bezpečnostními protokoly
a do mobilních zařízení pomocí připojení Wi-Fi Direct.1

● Konfigurujte profily skenování pro běžné typy
dokumentů a skenujte do různých cílových umístění se
softwarem HP Scan.
● Přesně digitalizovaný text z dokumentů pro snadnou
úpravu v softwaru HP Scan a I.R.I.S. Software Readiris™
Pro OCR.
● Software obsahující řadu funkcí umožňuje digitalizovat a
uspořádat dokumenty, vizitky a další typy souborů.

Rychlé, hladké skenování – stránku za
stránkou.
● Skenujte rychlostí až 60 obr./min (30 str./min)3 s
oboustranným skenováním – doporučeno pro objem
4 000 listů za den.
● Snadno digitalizujte každou stránku – i u stohů
smíšených médií – s technologií HP EveryPage a
ultrazvukovým senzorem.4
● Dokumenty o velikosti až 21,6 x 309,9 cm (8,5 x
122") skenujte pomocí automatického podavače
dokumentů a pro objemná média použijte plochý
skener.
● Těšte se na spolehlivé funkce – včetně skenování do
sítě a skenování ze skenovací desky – v malém
zařízení vhodném pro stolní počítač.

1 Vyžaduje aplikaci HP JetAdvantage Capture. Ke stažení na stránce http://www.hp.com/go/documentmanagement. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN. Skenování

Wi-Fi Direct vyžaduje, aby mobilní zařízení bylo připojeno přímo do bezdrátové sítě skeneru.
2 Cílový počítač musí mít nainstalovaný ovladač a software a musí být připojený ve stejné síti jako skener. V jednu chvíli může být zaregistrováno až 10 počítačů.
3 Rychlosti skenování až 60 obr./min (30 str./min) při rozlišení 300 dpi (černobíle, v odstínech šedé a barevně). Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.
4 Technologie HP EveryPage je na zařízeních HP ScanJet představených před květnem 2013 označována jako HP Precision Feed.

Síťový skener HP ScanJet Pro 4500 fn1
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technologie skenování

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Typ skeneru

Plochý; automatický podavač dokumentů (ADF); Barevné skenování: Ano

Rychlost skenování

Až 30 str./min a 60 obr./min

rozlišení skenování

Hardware: Až 600 x 600 dpi (barevně a černobíle, automatický podavač

dokumentů); Až 1 200 x 1 200 dpi (barevně a černobíle, plochý skener)
Optické: Až 600 x 600 dpi (barevně a černobíle, automatický podavač
dokumentů); Až 1 200 x 1 200 dpi (barevně a černobíle, plochý skener)

Provozní prostředí

Rozsah provozních teplot: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 60°C
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 až 35 °C
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 80% relativní vlhkost (bez kondenzace)
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 0 až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace)

Napájení

Spotřeba energie: 6,11 W (pohotovostní režim), 1,35 W (režim spánku), 0,05 W

Zvukové emise – napájení

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Ano

informace o kompatibilitě s
předpisy/bezpečnost

IEC 60950-1:2005 +A1 a všechny příslušné dodatky; CSA/UL 60950-1, 2.
vydání (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; Bezpečnostní zásady
při práci se zdrojem světla EAC Značka CE (Evropská unie); PVOC (Keňa); TER
(Kuvajt); SON (Nigérie); SASO (Saúdská Arábie); NRCS (Jižní Afrika); Schválení
bezpečnosti (Ukrajina);

Elektromagnetická kompatibilita

Emise třídy B; CISPR 22:2008 (mezinárodní); Směrnice Evropské unie EMC
2004/108/ES, EN 55022:2010 (značka CE); Certifikát EAC EMC; Schválení EMC
(Ukrajina); EN 61000-3-2:2014 (harmonický proud); EN 61000-3-3:2013
(blikání); Imunita CISPR 24:2010, EN 50024:2010

(automatické vypnutí), 0,05 W (vypnuto)
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V AC

Formát skenovaných souborů

Pro text a obrázky: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), RTF a PDF s možností
prohledávání

Vstupní režimy skenování

Funkce skenování na předním panelu: uložení jako PDF, uložení jako JPEG,
odeslání e-mailem jako PDF, odeslání e-mailem jako JPEG, odeslání do cloudu,
každodenní skenování a uložení jako editovatelného textu (OCR); HP Scan v
systému Windows, HP Easy Scan/ICA v systému Mac a aplikace jiných výrobců
prostřednictvím ovladače TWAIN (USB & Síť)

Světelný zdroj (skenování)

LED dioda

Rozsah zvětšení/zmenšení obrazu

Bez doplňkového škálování

Nastavení výstupního rozlišení

75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 a 1 200 ppi

Odstíny šedé / bitová hloubka

256; Bitová hloubka: 24bitové

Pracovní kapacita (denně)

4 000 stran (aut. podavač dokumentů), 100 stran (plochý skener)

Rozměry produktu

520 x 387 x 145 mm; včetně obalu: 640 x 245 x 486 mm

Detekce podání více listů současně

Ano

hmotnost produktu

5,98 kg; včetně obalu: 7,9 kg

Kapacita automatického podavače
dokumentů

Standardně, 50 listů (papír s gramáží 75 g/m²)

Co je obsaženo v krabici

Oboustranné skenování
prostřednictvím automatického
podavače dokumentů

Ano

L2749A: Síťový skener HP ScanJet Pro 4500 fn1; Průvodce instalací; Disk CD se
softwarem HP Scan a ovladači; Disk CD se softwarem HP Bonus Pack;
Informační letáky; Podložky; Kabel USB; Napájecí adaptér; Napájecí kabely

doplňky

L2742A Náhradní sada válce HP Scanjet Pro 3500 f1/4500 fn1 ADF

Velikost médií (aut. podavač
dokumentů)

A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)

Záruka

Hmotnost médií (aut. podavač
dokumentů)

45 až 120 g/m²

Externí vstupní/výstupní porty

Vysokorychlostní port USB 2.0 nebo USB 3.0; vestavěný síťový port Fast
Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Jednoletá komerční záruka na hardware, včetně telefonní a webové podpory. V
závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit.
Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu
společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku
http://www.hp.com/support.

Možnosti služeb a podpory

Standardní připojitelnost

Vysokorychlostní port USB 2.0 a USB 3.0; vestavěný síťový port Fast Ethernet
10/100/1000 Base-TX

Připravenost k provozu v síti

Integrované síťové rozhraní Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Podporované síťové protokoly

Přes vestavěné síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6, webové služby; Zjišťování:
Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (DHCP, ruční), IPv6
(DHCPv6); Správa: HTTPS, HTTP

Ovládací panel

7,11cm (2,8") dotykový displej, 3 tlačítka (Zpět, Domů, Nápověda)

Pokročilé funkce skeneru

Odstranění prázdných stran; Automatická orientace; Automatická detekce
barev; Automatické oříznutí; Automatická expozice; Odstranění otvorů;
Vyrovnání obsahu; Vymazání okrajů; Vyčištění pozadí; Aut. nastavení limitů;
Vynechání barev; OCR

Standardní funkce digitálního
odesílání

Skenování do e-mailu; Skenování do PC; Skenování do sítě

Podporované typy médií

Papír (banner, inkoustový, fotografický, běžný), obálky, štítky, karty (blahopřání,
kartotéční lístky)

Twain verze

Certifikace TWAIN. Verze 2.1

Dodávaný software

Ovladač skeneru HP; Ovladač skenování HP WIA; Ovladač skenování HP TWAIN
(USB a síť); HP Scan; HP Scanner Tools Utility; Instalační služba HP Windows;
I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance PaperPort; Ovladač ISIS; Kofax VRS

U4939E 3letá služba výměny HP s reakcí následující pracovní den pro skener
ScanJet 82xx/N6350/45xx
U8ZS4PE 1 rok pozáruční služby výměny HP s reakcí následující pracovní den
pro skener ScanJet 45xx
UH365E 3letá služba vrácení HP pro skener ScanJet 82xx/N6350/45xx
UH361E 2letá služba výměny HP s reakcí následující pracovní den v místě
instalace pro skener ScanJet 82xx/N6350/45xx
U8ZS5PE 1 rok pozáruční služby výměny HP s reakcí následující pracovní den v
místě instalace pro skener ScanJet 45xx
UJ999E 3letá služba standardní výměny pro skener ScanJet
82xx/N6350/45xx
U8ZS3PE 1 rok pozáruční služby standardní výměny s reakcí následující
pracovní den pro skener ScanJet 45xx
UG837E Instalační služba HP pro skener Scanjet
5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx
(U4939E, U8ZS4PE: všechny kromě Pobaltí, RSA, Turecka. UH365E: Turecko.
UH361E, U8ZS5PE: Francie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko,
Finsko, Norsko, Švédsko, Belgie, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Řecko. UJ999E,
U8ZS3PE: Pobaltí, RSA)

Kompatibilní operační systémy

Windows 7 nebo vyšší; Mac: OS X El Capitan 10.11

Minimální požadavky na systém

Počítač: Windows 7 nebo vyšší, procesor 2 GHz, 2 GB paměti RAM, 170 MB

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci
vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání
prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim
individuálním potřebám.

volného místa na pevném disku (pouze instalace ovladačů), rozhraní USB 2.0,
monitor 1 024 x 768 SVGA; Mac: Mac OS X El Capitan 10.11, 1 GB volného místa
na pevném disku, port USB nebo Ethernet

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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