סורק רשת fn1 HP ScanJet Pro 4500

אידיאלי עבור קבוצות עבודה הזקוקות לסריקה אלחוטית עם טיפול מעולה
בנייר ,שליחה דיגיטלית ויכולות תזרים עבודה רב-תכליתיות.

שליחה דיגיטלית יציבה – גם להתקנים ניידים

● שלח סריקות היישר מהסורק לדואר אלקטרוני ,לתיקיות רשת
או למחשב באמצעות חיבור 2.Gigabit Ethernet
●

סרוק ישירות להתקנים ניידים באמצעות האפליקציה HP
 ,JetAdvantage Captureולאחר מכן ערוך ושמור קבצים1.

●

שלח סריקות באמצעות הרשת עם פרוטוקולי אבטחה
להתקנים ניידים באמצעות  Wi-Fiישיר1.

● נטר ונהל עבודות מרחוק והפעל הגדרות אבטחה בעזרת שרת
האינטרנט המשובץ.

●
●
●
●

סריקה מותאמת אישית לתזרימי עבודה יעילים
סרוק תמונות ישירות לאפליקציות בעזרת ®,Kofax VRS Pro
 TWAINו ISIS®-הכלולים עם כל המאפיינים.

הגדר פרופילי סריקה עבור סוגי מסמכים נפוצים וסרוק למגוון
יעדים באמצעות תוכנת .HP Scan

בעזרת  HP Scanו I.R.I.S.-תוכל ללכוד טקסט ממסמכים באופן
מדויק לצורך עריכה פשוטה תוכנת .Readiris™ Pro OCR
צלם וארגן מסמכים ,כרטיסי ביקור וסוגי קבצים אחרים בעזרת
תוכנה עתירת מאפיינים.

סריקה חלקה ומהירה – בכל דף ודף

● הפק עד  60תמונות ) 30עמודים( בדקה 3עם סריקה דו-צדדית
– מומלצת עבור  4,000גיליונות ליום.
● סרוק כל דף בקלות – גם בערימות של חומרי הדפסה מעורבים
– באמצעות  HP EveryPageוחיישן על-קולי4.
●

סרוק מסמכים בגודל של עד  21.6ס"מ  309.9 xס"מ )x 8.5
 122אינץ'( באמצעות מזין המסמכים האוטומטי ,והשתמש
במשטח האופקי לחומרי הדפסה גדולים.

● התנסה ביכולות רבות-עוצמה – לרבות סריקה ממשטח זכוכית
ורשת – בהתקן קטן שמתאים בצורה מושלמת לשולחן
העבודה.

 1נדרשת אפליקציית  .HP JetAdvantage Captureהורד את האפליקציה בכתובת  .http://www.hp.com/go/documentmanagementביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה ,ועשויים להיות מוגבלים בעת חיבורי  VPNפעילים .לצורך סריקה באמצעות  Wi-Fi Directיש לחבר את ההתקן הנייד
ישירות לרשת ה Wi-Fi-של הסורק.
 2מחשב היעד חייב לכלול מנהל התקן ותוכנה מותקנים ,וחייב להיות מחובר לרשת שאליה מחובר הסורק .עד  10מחשבים יכולים להיות רשומים בבת אחת.
 3מהירויות סריקה של עד  60תמונות לדקה ) 30עמודים לדקה( נמדדות ב) 300 dpi-בשחור-לבן ,גוני אפור וצבע( .מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה ,תנאי הרשת ,ביצועי המחשב ויישום התוכנה.
 4טכנולוגיית  HP EveryPageמכונה  HP Precision Feedבהתקני  HP ScanJetששווקו לפני מאי .2013
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מפרטים טכניים

טכנולוגיית סריקה
סוג סריקה

מהירות סריקה

רזולוציית סריקה

תבנית קובץ לסריקה
מצבי קלט לסריקה

מקור האור )סריקה(

(Contact Image Sensor) CMOS CIS

סורק משטח אופקי;  ;ADFסריקה בצבע :כן

פליטות הספק אקוסטיות

)6.3 B(A

מידע תאימות לפי תקנות/בטיחות

 IEC 60950-1:2005 +A1וכל התיקונים הישימים;  ,CSA/UL 60950-1מהדורה שניה
) - EAC ;EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2 ;(2007בטיחות; האיחוד האירופי -
 ;CEקניה  ;PVOC -כוויית  ;TER -ניגריה  ;SON -ערב הסעודית  ;SASO -דרום אפריקה -
 ;NRCSאוקראינה  -אישור בטיחות

עד  30עמודים 60/תמונות לדקה

חומרה :עד ) 600 x 600 dpiצבע ושחור-לבן ,מזין מסמכים אוטומטי(; עד 1,200 x 1,200
) dpiבצבע ,בגוני אפור ובשחור-לבן ,משטח סריקה(
אופטי :עד ) 600 x 600 dpiצבע ושחור-לבן ,מזין מסמכים אוטומטי(; עד 1,200 x 1,200
) dpiבצבע ,בגוני אפור ובשחור-לבן ,משטח סריקה(
עבור טקסט ותמונות TIFF BMP PNG JPEG PDF :טקסט ) (.txtטקסט עשיר ) (rtfוPDF-
שניתן לבצע בו חיפוש

פונקציית סריקה מהלוח הקדמי :שמור כ ,PDF-שמור כ ,JPEG-שלח בדוא"ל כ ,PDF-שלח
בדוא"ל כ ,JPEG-שלח לענן ,סרוק באופן יומיומי ,שמור כטקסט הניתן לעריכה )HP ;(OCR
 Scanב ICA/HP Easy Scan ,Windows OS-ב Mac OS-ואפליקציות של צד שלישי
באמצעות TWAIN
נורית מסוג התקן פולט אור )(LED

התאמת גודל תמונה או טווח הגדלה

לא יבוצע כל שינוי קנה מידה שרירותי

רמות גוני אפור/עומק סיבית

 ;256עמק סביות24-bit :

הגדרות רזולוציה ב dpi-לפלט

סביבת הפעלה

טווח טמפרטורות בהפעלה 10° :עד  35°צלזיוס
טווח טמפרטורת אחסון -40 :עד  60°צלזיוס
טווח טמפרטורות מומלץ בהפעלה 10° :עד  35°צלזיוס
טווח לחות מומלץ בהפעלה 15 :עד  80%לחות יחסית )ללא עיבוי(
טווח לחות לא בפעולה 0 :עד  90%לחות יחסית )ללא עיבוי(

מתח

ENERGY STAR

צריכת מתח 6.11 :ואט )מוכן( 1.35 ,ואט )שינה( 0.05 ,ואט )כיבוי אוטומטי( 0.05 ,ואט
)כיבוי(
דרישות מתח :מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC
כן

תאימות אלקטרומגנטית

פליטות ) CISPR 22:2008 ;Class Bבינלאומי(; הנחיית  EMC 2004/108/ECשל האיחוד
האירופי) EN 55022:2010 ,סימון  ;(CEאזור  - EACאישור  ;EMCאוקראינה  -אישור ;EMC
) EN 61000-3-2:2014פליטות הרמוניות(; ) EN 61000-3-3:2013פליטות עם ריצוד(;
תקני חסינות EN 50024:2010 ,CISPR 24:2010

משקל המוצר

 5.98ק"ג; ארוז 7.9 :ק"ג

 ,600 ,500 ,400 ,300 ,240 ,200 ,150 ,75ו1,200 ppi-
 4,000עמודים ) 100 ,(ADFעמודים )משטח זכוכית(

מידות המוצר

 145 x 387 x 520מ"מ; ארוז 486 x 245 x 640 :מ"מ

קיבולת מזין מסמכים אוטומטי

רגיל 50 ,גיליונות ) נייר של  75ג'/מ"ר(

תכולת האריזה

גודל חומרי הדפסה )(ADF

(A4, A5, A6, B5, (JIS

אחריות

 :L2749Aסורק רשת  HP ScanJet Pro 4500 fn1מדריך התקנה; תקליטור הכולל מנהלי
התקן ותוכנת  ;HP Scanתקליטור הכולל חבילת תוכנות בונוס של  ;HPעלונים בנושא
תמיכה; כריות; כבל  ;USBמתאם מתח; כבלי מתח

מחזור הדפסה )יומי(

זיהוי הזנה של מספר גיליונות

כן

סריקה דו-צדדית ומזין מסמכים אוטומטי כן

)(ADF

משקל חומרי הדפסה )(ADF

 45עד  120ג'/מ"ר

קישוריות סטנדרטית

יציאת  ;Hi-Speed USB 3.0יציאת רשת  Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TXמובנית

יציאות קלט/פלט חיצוניות
מוכן לעבודה ברשת

יציאת  ;Hi-Speed USB 3.0יציאת רשת  Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TXמובנית

אתרנט מובנה Wi-Fi 802.11 b/g/n ,מובנה

פרוטוקולי רשת נתמכים

באמצעות פתרון מובנה לעבודה ברשת' ,IPv6 ,IPv4 ,TCP/IP :שירותי אינטרנט'; גילוי:
' ,Bonjourגילוי שירותי אינטרנט'; הגדרת  ,DHCP) IPv4 :IPידני( ;(DHCPv6) IPv6 ,ניהול:
HTTP ,HTTPS

מאפייני סורק מתקדמים

הסרת עמוד ריק; כיוון הדפסה אוטומטי; זיהוי צבעים אוטומטי; חיתוך אוטומטי; חשיפה
אוטומטית; הסרת חורים; יישור תוכן; מחיקת קצוות; ניקוי צבע רקע; סף אוטומטי; השמטת
צבעים; OCR

לוח בקרה

מאפיינים סטנדרטיים של שיגור דיגיטלי
סוגי מדיה נתמכת
גרסת Twain

תוכנה כלולה

מערכות הפעלה תואמות
דרישות מערכת מזעריות

מסך מגע בגודל  7.11ס"מ ) 2.8אינץ'( 3 ,לחצנים )'הקודם'' ,דף הבית'' ,עזרה'(

סריקה לדואר אלקטרוני; סריקה למחשב; סריקה לרשת

נייר )כרזה ,הזרקת דיו ,צילום ,רגיל( ,מעטפות ,מדבקות ,כרטיסים )כרטיסי ברכה ,כרטיסיות(

כולל אישור  .TWAINגרסה 2.1

מנהל התקן הסורק של  ;HPמנהל התקן סריקה  ;HP WIAמנהל התקן סורק HP TWAIN; HP
 ;Scanתוכנית שירות  ;HP Scanner Toolsתוכנת התקנה Readiris I.R.I.S. ;HP Windows
 ;Nuance PaperPort ;Cardiris I.R.I.S. ;Proמנהל התקן Kofax VRS; DXP ;ISIS
 Windows 7ואילך; Mac: OS X El Capitan 10.11

מחשב אישי Windows 7 :ואילך ,מעבד של  ,2 GHzזיכרון  RAMשל  ,2 GBשטח דיסק קשיח
פנוי של ) 170 MBהתקנת מנהל התקן בלבד( ,USB 2.0 ,מסך  SVGAברזולוציה של 1,024
 ,Mac: Mac OS X El Capitan 10.11 ;768 xשטח דיסק קשיח פנוי של  , 1 GBיציאת USB
או אתרנט

אביזרים

אפשרויות שירות ותמיכה

אחריות מסחרית לשנה עבור חומרה ,כולל תמיכה בטלפון ובאינטרנט .האחריות עשויה
להשתנות לפי מדינה/אזור בהתאם לנדרש בחוק .עבור אל http://www.hp.com/support
לקבלת פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עטורי הפרסים של  HPבמקום
מגוריך.
 L2742Aערכת החלפה לגלילים HP Scanjet Pro 3500 f1/4500 ADF

 U4939Eשירות ההחלפה של  HPביום העבודה הבא ,למשך  3שנים עבור סורק ScanJet
82xx/N6350/45xx
 U8ZS4PEשירות ההחלפה של  HPביום העבודה הבא ,לאחר תקופת האחריות ,למשך שנה
עבור סורק ScanJet 45xx
 UH365Eשירות ההחזרה של  HPלמשך  3שנים עבור סורק ScanJet 82xx/N6350/45xx
 UH361Eשירות ההחלפה של  HPבאתר הלקוח ,ביום העבודה הבא ,למשך שנתיים עבור
סורק ScanJet 82xx/N6350/45xx
 U8ZS5PEשירות החלפה באתר הלקוח ,ביום העבודה הבא ,לאחר תקופת האחריות ,למשך
שנה אחת עבור סורק ScanJet 45xx
 UJ999Eשירות החלפה סטנדרטי למשך  3שנים עבור סורק ScanJet 82xx/N6350/45xx
 U8ZS3PEשירות החלפה סטנדרטי ביום העבודה הבא ,לאחר תקופת האחריות ,למשך שנה
עבור סורק ScanJet 45xx
 UG837Eשירות ההתקנה של  HPעבור סורק Scanjet 5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx
) :U4939E, U8ZS4PEכולם למעט המדינות הבלטיות ,RSA ,טורקיה :UH365E .טורקיה.
 :UH361E, U8ZS5PEצרפת ,ספרד ,פורטוגל ,אוסטריה ,שוויץ ,פינלנד ,נורווגיה ,שבדיה,
בלגיה ,הולנד ,פולין ,רוסיה ,יוון :UJ999E, U8ZS3PE .המדינות הבלטיות(RSA ,

סמוך על תמיכה מהימנה ליצירת התמונה הטובה ביותר .נוכל לסייע לך לשפר את סביבת ההדפסה וההדמיה ,להגן על ההשקעה
שלך ב IT-ולהרחיב את העסק שלך—עם תמיכת מומחים משתלמת ,אישית ומותאמת לצרכיך המוצעת במסגרת שירותי HP Care
.Pack Services

לקבלת מידע נוסף ,בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובתhttp://www.hp.com :
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