HP ScanJet Pro 4500 fn1-netværksscanner

Ideel til arbejdsgrupper, der har behov for trådløs scanning med
fremragende papirhåndtering, digital overførsel og fleksible
arbejdsgangsfunktioner.

Effektiv digital overførsel – også til
mobilenheder

Brugerdefineret scanning i strømlinede
arbejdsgange

● Send scanninger direkte fra scanneren til e-mail,
netværksmapper eller en pc via en Gigabit
Ethernet-forbindelse.2

● Billeder kan scannes direkte til programmer vha. den
medfølgende Kofax VRS Pro®-, TWAIN- og
ISIS®-software med alle funktioner.

● Du kan scanne direkte til mobilenheder vha. appen
HP JetAdvantage Capture og derefter redigere og
gemme filerne.1

● Definer scanningsprofiler til almindelige dokumenttyper,
og scan til flere forskellige destinationer med HP
Scan-softwaren.

● Du kan overvåge og administrere opgaver via en
fjernforbindelse og aktivere sikkerhedsindstillinger
ved hjælp af den integrerede webserver.

● Find hurtigt den rigtige tekst i dokumenter til nem
redigering med HP Scan og I.R.I.S. Readiris™ Pro
OCR-software.

● Send scanninger via netværket med
sikkerhedsprotokoller og til mobilenheder via Wi-Fi
Direct.1

● Du kan scanne og organisere dokumenter, visitkort og
andre filtyper vha. de mange softwarefunktioner.

Hurtig og jævn scanning – af hver eneste
side
● Scanning af op til 60 billeder (30 sider) pr. minut3 med
tosidet scanning – anbefalet til 4.000 ark om dagen.
● Ingen sider springes over – selv i forbindelse med
stakke af blandede papirtyper – med HP EveryPage
og en ultrasonisk sensor.4
● Du kan scanne dokumenter på op til 21,6 x 309,9 cm
(8,5 x 122") gennem den automatiske
dokumentføder og bruge flatbed-enheden til store
og besværlige papirtyper.
● Du vil nyde godt af de effektive funktioner – herunder
netværks- og flatbed-scanning – i en lille enhed, der
passer perfekt på skrivebordet.

1 Kræver appen HP JetAdvantage Capture. Du kan downloade appen på http://www.hp.com/go/documentmanagement. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser. Wi-Fi

Direct-scanning kræver, at mobilenheden er forbundet direkte med scannerens Wi-Fi-netværk.
2 Der skal være installeret driver og software på den pc, der scannes til, og den skal være tilsluttet det samme netværk som scanneren. Der kan være registreret op til 10 pc'er samtidig.
3 Scanningshastigheder på op til 60 billeder/min. (30 sider/min.) målt ved 300 dpi (sort/hvid, gråtoner og farve). Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
4 HP EveryPage kaldes HP Precision Feed på HP Scanjet-enheder, der blev lanceret før maj 2013.

HP ScanJet Pro 4500 fn1-netværksscanner
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Scanning - teknologi

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Scanningstype

Flatbed. ADF.. Farvescanning: Ja

Scanningshastighed

Op til 30 sider/min. og 60 billeder/min.

scanningsopløsning

Hardware: Op til 600 x 600 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder);

Op til 1200 x 1200 dpi (farver og sort-hvid, flatbed)
Optisk: Op til 600 x 600 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder); Op
til 1200 x 1200 dpi (farver og sort-hvid, flatbed)

Scan-filformat

Tekst og billeder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, tekst (.txt), RTF (Rich Text Format)
og søgbar PDF

Scan-inputmetoder

Scanningsfunktion via frontpanelet: Gem som PDF, Gem som JPEG, Send med
e-mail som PDF, Send til skyen, Almindelig scanning og Gem som redigerbar
tekst (OCR); HP Scan i Windows, HP Easy Scan/ICA i Mac OS og
tredjepartsprogrammer via TWAIN (USB & Netværk)

Driftsmiljø

Temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C
Temperaturområde ved opbevaring: -40 til 60 °C
Anbefalet temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C
Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 15 til 80 % relativ luftfugtighed

(ikke-kondenserende)

Fugtighedsinterval ved opbevaring: 0 til 90 % relativ luftfugtighed

(ikke-kondenserende)
Strømforsyning

Strømforbrug: 6,11 watt (klar), 1,35 watt (dvale), 0,05 watt (slukket automatisk),

Lydintensitet

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Ja

oplysninger om lovmæssige
forhold/sikkerhed

IEC 60950-1:2005 +A1 + alle relevante rettelser; CSA/UL 60950-1, 2. udgave
(2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC-sikkerhed; EU (CE); Kenya
PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudi-Arabien SASO; Sydafrika NRCS; Ukrainsk
sikkerhedsgodkendelse

Elektromagnetisk kompatibilitet

Klasse B-udledninger; CISPR 22:2008 (internationalt); EU's EMC-direktiv
2004/108/EF, EN 55022:2010 (CE-mærkning); EAC EMC-certifikat; Ukrainsk
EMC-godkendelse; EN 61000-3-2:2014 (harmoniske svingninger); EN
61000-3-3:2013 (flimmer); Immunitet iht. CISPR 24:2010, EN 50024:2010

0,05 watt (slukket)
Energikrav: Indgangsspænding: 100 til 240 V AC

Lyskilde (scanning)

Lysdiode (LED)

Område for billedskalering eller
forstørrelse

Der udføres ikke vilkårlig skalering

Indstillinger for opløsnings-dpi

75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 og 1200 ppi

Gråtoneniveauer/bitdybde

256. Bitdybde: 24 bit

Normeret forbrug (dagligt)

4.000 sider (ADF), 100 sider (flatbed)

Registrering af indførsel af flere ark

Ja

Produktmål

520 x 387 x 145 mm. emballeret: 640 x 245 x 486 mm

Automatiske dokumentfremførers
kapacitet

Standard, 50 ark (75 g/m²)

produktvægt

5,98 kg. emballeret: 7,9 kg

Dupleks ADF-scanning

Ja

Kassens indhold

Papirstørrelse (ADF)

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

Gramvægt (ADF)

45 til 120 g/m²;

L2749A: HP ScanJet Pro 4500 fn1-netværksscanner; Installationsvejledning;
Cd med HP-scannersoftware og -driver; Cd med HP Bonus Pack-software;
Pjecer med praktiske oplysninger; Polstring; USB-kabel; Strømadapter;
Strømledninger

Ekstern I/O-porte

Hi-Speed USB 2.0 eller USB 3.0; indbygget Fast Ethernet 10/100/1000
Base-TX-netværksport

tilbehør

L2742A HP Scanjet Pro 3500 f1/4500 fn1 ADF-valseudskiftningssæt

Garanti

Etårs erhvervsmæssig hardwaregaranti, telefonisk support og websupport
inkluderet. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokal lovgivning.
På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede
service og support i dit område.

Service- og supportløsninger

U4939E HP's 3-års service med ombytning næste hverdag til ScanJet
82xx/N6350/45xx
U8ZS4PE HP's 1-års service efter garantiudløb med ombytning næste hverdag
til ScanJet 45xx
UH365E HP's 3-års service med returnering til ScanJet 82xx/N6350/45xx
UH361E HP's 2-års service med ombytning næste hverdag på stedet til
ScanJet 82xx/N6350/45xx
U8ZS5PE 1-års service efter garantiudløb med ombytning næste hverdag på
stedet til ScanJet 45xx
UJ999E 3-års standardservice med ombytning til ScanJet 82xx/N6350/45xx
U8ZS3PE 1-års standardservice efter garantiudløb med ombytning næste
hverdag på stedet til ScanJet 45xx
UG837E HP's installationsservice til ScanJet 5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx
(U4939E, U8ZS4PE: Alle lande undtagen Baltikum, Sydafrika og Tyrkiet.
UH365E: Tyrkiet. UH361E, U8ZS5PE: Frankrig, Spanien, Portugal, Østrig,
Schweiz, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Holland, Polen, Rusland,
Grækenland. UJ999E, U8ZS3PE: Baltikum, Sydafrika)

Standardtilslutningsmuligheder

Hi-Speed USB 2.0 og USB 3.0; indbygget Fast Ethernet 10/100/1000
Base-TX-netværksport

Netværksparat

Indbygget Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Understøttede netværksprotokoller

Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6, webtjenester;
Netværksregistrering: Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4
(DHCP, manuel), IPv6 (DHCPv6); Administration: HTTPS, HTTP

Kontrolpanel

Berøringsskærm på 7,11 cm (2.8"), 3 knapper (Tilbage, Start, Hjælp)

Avancerede scannerfunktioner

Fjernelse af tomme sider; Automatisk retning; Automatisk farveregistrering;
Automatisk beskæring; Automatisk eksponering; Fjernelse af huller; Udretning
af indhold; Sletning af kanter; Oprydning af baggrund; Automatisk
grænseværdi; Farvefiltrering; OCR

Digital afsending –
standardegenskaber

Scan til e-mail; Scan til pc; Scan til netværk

Understøttede medietyper

Papir (banner, inkjet, foto, almindeligt), kuverter, etiketter, kort
(lykønskningskort, kartotekskort)

Twain-version

TWAIN-certificeret. Version 2.1

Software inkluderet

Enhedsdriver til HP-scanner; HP WIA-scannerdriver; HP TWAIN-scannerdriver
(USB og netværk); HP Scan; Værktøjsprogram til HP-scanner;
HP-installationsprogram til Windows; I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris;
Nuance PaperPort; ISIS-driver; Kofax VRS

Kompatible operativsystemer

Windows 7 og nyere; Mac: OS X El Capitan 10.11

Minimumskrav til system

PC: Windows 7 eller nyere, 2 GHz-processor, 2 GB RAM, 170 MB ledig plads på

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og
billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

harddisken (installation kun med driver), USB 2.0, SVGA-skærm på 1024 x 768.
Mac: Mac OS X El Capitan 10.11, 1 GB ledig plads på harddisken, USB- eller
Ethernet-port

Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com
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