
HP Scanjet N6310 síkágyas dokumentumolvasó

Egyetlen sokoldalú készülékkel minden irodai szkennelést elvégezhet – egy- vagy
kétoldalas dokumentumokat, bekötött jelentéseket, névjegykártyákat, fényképeket, sőt
diákat és negatívokat is beolvashat. A dokumentumjavítási és gyorsfunkciókkal nagyot
lendíthet a termelékenységen.

A HP Scanjet N6310 síkágyas dokumentumszkennert elsősorban az olyan irodai felhasználóknak tervezték, akik nagy
mennyiségben olvasnak be és kezelnek – sokszor különböző méretű – anyagokat, emellett a fotók, diák vagy negatívok
rugalmas szkennelésére is igényük van.

E valóban sokoldalú lapolvasó segítségével bármit beszkennelhet az egyszerű recepttől egy halom különböző
dokumentumig.
Ez a modern, sokoldalú lapolvasó az üzletmenet motorja lehet, mivel ugyanazzal a megbízható készülékkel a
legkülönbözőbb szkennelési műveletek végezhetők el. Az automatikus dokumentumadagoló segítségével egy halom
különböző dokumentumot is beolvashat, a síkágyas kialakítás pedig lehetővé teszi a kötött, fűzött, illetve egyéb nem
szabályos alakú anyagok szkennelését is – sőt, névjegykártyáiból akár digitális adatbázist is létrehozhat. Fotóit kiváló
minőségben, 2400 dpi felbontásban, 48 bites színmélységgel szkennelheti, a beépített átlátszó médiaadapter
segítségével pedig létrehozhat 35 mm-es digitalizált diákat és negatívokat.

Az egyszerű gyorsfunkciókkal és az automatikus képszerkesztő funkciókkal gördülékenyebbé teheti a szkennelési
folyamatot.
Hozzon ki többet magából az intuitív, feladatvezérelt felhasználói felület segítségével. Gyorsfunkciókat hozhat létre az
olyan gyakran végzett műveletekhez, mint például a lapolvasás PDF-be vagy Microsoft Wordbe. Így ezek a műveletek
legközelebb már egyetlen gombnyomással elvégezhetők. A HP szkennelési technológiájával automatikusan korrigálhatja
a ferdeséget, levághatja vagy elforgathatja digitális képeit, majd a színkizárással növelheti a karakterfelismerő
pontosságát. A beszkennelt dokumentumokat számos formátumban, így PDF-ként, TIFF-ként vagy JPEG-ként is elmentheti,
majd elküldheti közvetlenül mappába, alkalmazásba vagy e-mailbe.

A duplex automatikus dokumentumadagolóval többoldalas dokumentumokat is gyorsan, megbízhatóan szkennelhet.
A felügyelet nélküli dokumentumbetöltés nagyot lendíthet a munkán. Az automatikus dokumentumadagolóval 50 oldalt is
betölthet, a többi megy magától. A dokumentumok kétoldalas szkennelése akár a 15 oldal/perces, illetve 6 kép/perces
sebességet is eléri. A HP Scanning szoftver segítségével megtekintheti a lapolvasás előnézetét, szerkesztheti, illetve
igazíthatja a szkennelést. Presto, ScanSoft® vagy PaperPort® szoftver segítségével nem csak kezelheti, de rendezheti és
meg is oszthatja a képeit. PageManager®1. Az ISIS®, TWAIN és WIA illesztőprogramok segítségével a készülék
könnyen integrálható a már meglévő dokumentumkezelő rendszerekbe.

1 A ScanSoft® PaperPort® kompatibilis a Windows 2000, XP és Vista operációs rendszerekkel
A Presto! PageManager® kompatibilis a Macintosh v10.4.11 vagy újabb operációs rendszerekkel.



Műszaki adatok
A lapolvasó típusa Síkágyas, ADF
Beolvasási technológia CCD (töltéscsatolt eszköz)
Beolvasási sebesség (ADF, A4) Akár 15 oldal/perc, illetve 6 kép/perc sebesség (a HP Scanning szoftverrel)
Beolvasási felbontás Optikai: Max. 2400 dpi

Hardver: Síkágyas: akár 2400 x 2400 dpi, automatikus dokumentumadagoló: akár 600 x 600 dpi
Kimeneti felbontás dpi beállításai: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400

Színmélység 48 bites
Szürkeárnyalati színek száma 256
Méretezés 12–2400%, 1%-os lépésenként
ADF kapacitás Szabvány, 50 lap (75 g/m²)
Dokumentumméret Legalább: Síkágyas: nincs minimum, automatikus dokumentumadagoló: 148 x 148 mm

Maximum: Síkágyas: 216 x 292 mm, ADF: 220 x 356 mm
Papírméret, automatikus adagoló A4, A5, legal
Dokumentumsúly Legalább: 50 g/m²; Maximum: 120 g/m²
Többszörös behúzás érzékelése Igen, hosszúság
Fóliaadapter Beépített fóliaanyag-adapter (TMA); 2 darab 35 mm-es dia vagy 3 darab 35 mm-es negatívkocka
Vezérlőpult 3 funkciógomb (Ki- és bekapcsolás, Szkennelés, Másolás), navigációs és kiválasztógombok (Felfelé nyíl, Lefelé nyíl, Vissza, OK),

Mégse, Beállítás
Beolvasás bemeneti módjai Előlapi beolvasás HP Scanning szoftverhez; HP dokumentummásolás; szoftveres beolvasás a HP Scanning szoftver segítségével;

felhasználói alkalmazás a TWAIN, ISIS vagy WIA illesztőprogramokkal
Beolvasás fájlformátuma PDF, kereshető PDF, JPG, BMP, TIFF, tömörített TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX
Fényképjavítás Adaptív megvilágítási technológia, automatikus vörösszem-eltávolítás, képhelyreállítás, fotóélesítés
Mellékelt szoftverek HP Scanning szoftver (Microsoft® Windows® és Mac); Microsoft® Windows® rendszerhez: EMC ISIS/TWAIN

illesztőprogramok, PaperPort, Readiris Pro, Presto! BizCard; Machez: Readiris Pro, Presto! PageManager
Kompatibilis operációs rendszerek Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.4.11,

v10.5 vagy újabb verziója
Minimális rendszerkövetelmények Minden rendszerhez: USB 1.1 vagy újabb, CD-ROM-meghajtó, 800 x 600 SVGA monitor 16 bites színmélységgel, 60 MB (csak

EMC ISIS/TWAIN illesztőprogramok), 450 MB szabad merevlemez-terület (az automatikus dokumentumadagoló intenzív
használatához további 500 MB és USB 2.0 ajánlott); Microsoft® Windows® XP Home és XP Professional rendszerekhez:
legalább 1,3 GHz-es processzorral és 512 MB RAM-mal ellátott számítógép; Windows Vista® rendszerhez: legalább 1,3
GHz-es processzorral és 1 GB RAM-mal ellátott számítógép; Microsoft® Windows® 2000 rendszerhez: legalább 800 MHz-es
processzorral és 256 MB RAM-mal ellátott számítógép
Mac OS X v10.4.11, v10.5 vagy újabb verziója

Javasolt rendszerkövetelmények Minden rendszerhez: az automatikus dokumentumadagoló intenzív használatához legalább 2,4 GHz-es processzorral, 4 GB
szabad merevlemez-területtel rendelkező számítógép, 800 x 600 SVGA 16 bites színmélységű monitor és USB 2.0 ajánlott;
Microsoft® Windows® 2000, XP Home és XP Professional rendszerekhez: 1 GB RAM; Windows Vista® rendszerhez: 2 GB
RAM

Illesztőfelület és csatlakoztathatóság Alapkiépítésben: Hi-Speed USB 2.0
Cserélhető alkatrészek L2701A HP Scanjet N6310 ADF görgőcserekészlet
Méretek (sz x mé x ma) 502 x 415 x 168 mm
Súly 6,7 kg; csomagolva: 8,21 kg
Működési környezet Működési hőmérséklet: 10–35°C; Tárolási hőmérséklet: -40–60°C

Működési páratartalom: 15–80% relatív páratartalom; Tárolási páratartalom: 0–90% relatív páratartalom
Áramellátási követelmények Bemeneti feszültség: 100–240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); anyagszükséglet: Maximum 60 W
ENERGY STAR Igen
Megfelelőségi és biztonsági információk IEC 60950-1 első kiadása (2001), nemzeti előírások, vonatkozó önkéntes és kötelező tanúsítványok: Kína (CCC), Oroszország

(GOST), Tajvan (BSMI), Mexikó (NOM)
Elektromágneses kompatibilitás EU (EMC-irányelvek), Egyesült Államok és Kanada (FCC-szabályok), Ausztrália és Új-Zéland (ACMA), Kína (CCC), Korea (MIC),

Tajvan (BSMI), Oroszország (GOST), Dél-Afrika (I.C.A.S.A.)
Garancia Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi

törvényeknek megfelelően változnak.

Rendelési adatok
L2700A HP Scanjet N6310 síkágyas

dokumentumszkenner, 50
oldal kapacitású

automatikus
dokumentumadagolóval,

beépített
dia/negatívadapterrel,

beüzemelési útmutatóval,
felhasználói útmutatóval,

hálózati tápkábellel,
Hi-Speed USB-kábellel, a

szkennerszoftvert tartalmazó
CD-ROM-okkal

Tartozékok
L2701A HP Scanjet N6310 ADF

görgőcserekészlet

Terméktámogatás
UH260E HP Care Pack, következő
munkanapi csereszolgáltatás, 3 év
(Törökország, EEM és Oroszország

kivételével)
UJ998E HP Care Pack, alap

csereszolgáltatás, 3 év (csak EEM és
Oroszország)

UH254E HP Care Pack, vissza a
lerakathoz, 3 év (csak Törökország)

A tartozékok és kiegészítők teljes listáját a HP
http://www.hp.com címen elérhető webhelyén

találhatja meg.

http://www.hp.com    
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