Folheto de especificações

Scanner de rede fn1 HP ScanJet Pro
4500
Obtenha digitalização rápida
em frente e verso com um
scanner de rede,
recomendado para 4.000
folhas por dia. O envio digital
é fácil a partir da tela sensível
ao toque por meio da rede
sem fio ou de Wi-Fi Direct.
Envie digitalizações para
dispositivos móveis usando o
aplicativo JetAdvantage
Capture.
1

Envio digital robusto, até mesmo para dispositivos móveis
● Envie digitalizações diretamente do scanner para email, pastas de rede ou um PC por meio de
uma conexão Gigabit Ethernet.2
●

Digitalize diretamente para dispositivos móveis com o aplicativo HP JetAdvantage Capture e
edite e salve arquivos.1

●

Monitore e gerencie trabalhos remotamente e habilite as configurações de segurança com o
Servidor da Web Incorporado.

●

Envie digitalizações através da rede com protocolos de segurança e para dispositivos móveis por
meio de Wi-Fi Direct.1

Digitalização rápida/perfeita de páginas
●

Produza até 60 imagens (30 páginas) por minuto3 com digitalização frente e verso
(recomendada para 4.000 folhas por dia).

●

Capture todas as páginas facilmente (mesmo para pilhas de mídias mistas) com o HP EveryPage
e um sensor ultrassônico.4

●

Digitalize documentos de até 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 pol.) através do ADF e use o scanner de
mesa para grandes volumes de mídia.

●

Desfrute de recursos robustos (incluindo rede e digitalização de mesa) em um dispositivo
pequeno perfeito para a mesa.

Digitalização personalizada para fluxos de trabalho aprimorados
●

Digitalize imagens diretamente em aplicativos com Kofax VRS Pro®, TWAIN e ISIS® incluídos e
repletos de recursos.

●

Defina os perfis de digitalização para tipos de documentos comuns e digitalize para vários
destinos com o software HP Scan.

●

Precisão na captura de texto de documentos para edição fácil com HP Scan e I.R.I.S. Software de
OCR Readiris™ Pro.

●

Capture e organize documentos, cartões de visita e outros tipos de arquivos com software rico
em recursos.
1 Requer o aplicativo HP JetAdvantage Capture. Baixe o aplicativo em http://www.hp.com/go/documentmanagement. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente

físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas. A digitalização Wi-Fi Direct requer que o dispositivo móvel esteja conectado
diretamente à rede Wi-Fi do scanner. 2 O PC de destino deve ter drivers e softwares instalados e estar na mesma rede que o scanner. Até 10 PCs podem ser registrados de uma
vez. 3 Velocidades de digitalização de até 60 ipm (30 ppm) medidos em 300 dpi (preto e branco, escala de cinza e em cores). A velocidade real de processamento pode depender
da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. 4 O HP EveryPage chama-se HP Precision Feed nos produtos HP ScanJet
lançados antes de maio de 2013. 7 Um dispositivo em conformidade com emissões FCC Classe A atende aos níveis menos restritos (mais altos) de emissões permitidos pelo FCC
para o funcionamento de um produto em um ambiente comercial. Um dispositivo FCC Classe A não pode ser colocado no mercado para uso em ambiente residencial e não deve
ser adquirido para uso em tais ambientes, devido ao risco maior de interferências nas comunicações de rádio.
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Scanner de rede fn1 HP ScanJet Pro 4500 Tabela de especificações
Digitalização em cores

Sim

Tecnologia de Digitalização

CMOS CIS (sensor de imagem por contacto)

Tipo de digitalização

Base plana; Alimentador automático de documentos

resolução da digitalização

Hardware: Até 600 x 600 dpi (cores e monocromático, ADF); Até 1200 x 1200
dpi (cores e monocromático, mesa); Ótica: Até 600 x 600 dpi (cores e
monocromático, ADF); Até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa)

Formatos dos arquivos
digitalizados

Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e
PDF pesquisável.

Modos de Entrada para
Digitalização

Função de digitalização no painel frontal para Salvar como PDF, Salvar como
JPEG, Email como PDF, Email como JPEG, Enviar para nuvem, Digitalização
comum e Salvar como texto editável (OCR). HP Scan no Win, HP Easy Scan/ICA
no Mac OS e em aplicativos de terceiros, via TWAIN.

Velocidade de Digitalização

Até 30 ppm/60 ipm

Tamanho máximo da
digitalização

Alimentador automático de documentos: 8.5 x 122 pol.; Base plana: 8.5 x
14 pol.

Funções avançadas do scanner Remoção de páginas em branco; Orientação automática; Detecção automática
de cor; Corte automático; Exposição automática; Remoção de furo; Corrigir
conteúdo; Apagar bordas; Limpar fundo; Limite automático; Remoção de cor;
OCR
Digitalização ADF duplex

Sim

Capacidade do alimentador
automático de documentos

Padrão, 50 folhas (papel de 75 g/m²)

Detecção multi-alimentação

Sim

Emissor ótico (digitalização)

Diodo emissor de luz (LED)

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 20,5 x 15,2 x 5,7 pol.; Máximo: 20,5 x 15,2
x 5,7 pol.

peso do produto

13,2 lb.

Características da garantia

Garantia limitada de 1 ano para o hardware; Para obter mais informações,
visite http://support.hp.com

Conformidade com standards
de eficiência energética

Certificado pela ENERGY STAR®

Painel de controle

Tela de toque de 2,8 polegadas (7,11 cm), botões (Voltar, Início, Ajuda)

Software Incluído

Driver de dispositivo de scanner HP; Driver de digitalização HP WIA; Driver de
digitalização HP TWAIN; HP Scan; HP Scanner Tools Utility; HP Windows
Installer; I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance PaperPort; Driver para ISIS;
Kofax VRS

Sistemas operacionais
compatíveis

Win 7 ou superior; Mac: OS X El Capitan 10.11

Requisitos Mínimos do Sistema Windows 7 ou superior; Processador de 2 GHz, 2 GB de RAM, disco rígido de
170 MB (instalação somente de driver); USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768
Alimentação

Tipo de fonte de alimentação: Adaptador de corrente externo; Requisitos de
Energia: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA; Consumo de energia: 6,11 watts
(pronta), 1,35 watts (suspensão), 0,05 watts (desligamento automático), 0,2
watts (desligada)

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,3 B(A)

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35 °C (50 a 95 °F);
Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 35 °C (50 a 95 °F);
Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 140 °F; Faixa de umidade
quando fora de operação: 0 a 90% UR (sem condensação); Amplitude de
umidade em Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Amplitude
de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem
condensação)

Gestão de Segurança

Servidor Web incorporado para funcionamento em rede, protegido por senha

acessórios

Kit de substituição de rolo de ADF HP ScanJet Pro 4500 fn1 L2742A

Opções de Serviço e Suporte
HP

Serviço troca no local próximo dia útil 2 anos SJ 4500 HP; Serviço troca
próximo dia útil 3 anos SJ 4500 HP; Serviço troca próximo dia útil 3 anos SJ
4500 HP; Serviço troca no local próximo dia útil 3 anos SJ 4500 HP; Serviço
troca no local próximo dia útil 3 anos SJ 4500 HP; Serviço troca padrão 3 anos
SJ 4500 HP; Serviço devolução 3 anos SJ 4500 HP; Serviço troca próximo dia
útil PG 1 ano SJ 4500 HP; Serviço troca no local próximo dia útil PG 1 ano SJ
4500 HP; Serviço troca padrão PG 1 ano SJ 4500 HP

Definições de dpi de resolução 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; e 1200 ppi
de saída
Versão TWAIN

Certificação TWAIN. Versão 2.1

Profundidade de bits / Níveis
de escala de cinza

24 bits; 256

Características padrão
transmissão digital

Digit. p/ email; Digitalizar p/ PC; Digitalizar para rede

Conectividade

Padrão: USB 3.0 (Super Speed); Porta de rede Fast Ethernet
10/100/1000Base-TX incorporada; Rede sem fio 802.11b/g/n com Wi-Fi Direct

Portas de E/S externas

USB 3.0 (Super Speed); Porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
incorporada

Pronto para trabalhar em rede Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporados
Memória

Padrão: 1 GB

Velocidade do processador

550 MHz

Ciclo de trabalho (diário)

Ciclo de trabalho diário recomendado: 4.000 páginas (ADF), 100 páginas (de
mesa)

tipos de suportes de
impressão

Papel (faixas, jato de tinta, fotográfico, liso), envelopes, etiquetas, cartões
(felicitações, fichários)

Gramatura dos suportes de
impressão

12 to 32 lb

formatos dos suportes de
impressão

Carta; Ofício (Legal); Executivo; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)

Conteúdo da caixa

L2749A Scanner de rede HP ScanJet Pro 4500 fn1; Guia de instalação; CD de
softwares e drivers HP Scan; CD de software HP Bonus Pack; Folhetos de
suporte; Almofadas; Cabo USB; Adaptador de energia; Cabos de força

Aprenda mais em
hp.com
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