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Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow
N9120 fn2
Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại
Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 là sản phẩm
chính hãng của HP với nhiều cải tiến hiện đại đáp ứng nhu cầu
công việc. Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại nên bạn có thể
dễ dàng bố trí không gian đặt máy mà không chiếm nhiều diện
tích cùng tốc độ scan nhanh chóng nhưng vấn đảm bảo chất
lượng, chiếc máy scan này đã trở thành lựa chọn của nhiều văn
phòng hiện đại.

Quét nhanh chóng, tốc độ cao
Máy chuyên sử dụng để quét những tài liệu màu hay đen trắng
với chất lượng rất ấn tượng nhờ sở hữu độ phân giải lên đến
600dpi và độ sâu màu 24 bút.
Quét nhanh chóng với tốc độ cao lên tới 120 trang/ phút tương
đương 240 hình ảnh/ phút. Thiết kế thông minh với khay nạp
giấy tự động có kích thước lớn 200n trang. Bên cạnh đó dòng
máy này còn quét đồng thời được nhiều tài liệu có kích cỡ khác
nhau và có khả năng quét với tài liệu lớn nhất đến 29,7x
43,2cm.

Tiết kiệm thời gian
Máy scan sử dụng đơn giản và dễ dàng, truy cập nhanh chóng
tiết kiệm được đáng kể thời gian. Gửi File scan tự động hóa
đến vị trí lưu trữ đã đựng trước như PC, server, đám mây,… tạo
ra một kho dữ liệu liên kết giúp cho người dùng đễ dàng tìm
kiếm, lưu trữ hay chia sẻ.
Bên cạnh đó máy còn có thêm tính năng hiện đại đánh dấu những
trang đã scan rất thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Kết nối dễ dàng
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 kết nối mạng LAN, thiết

kế thông minh với màn hình hiển thị rất thuận tiện trong quá
trình sử dụng.
Ngoài ra máy còn trang bị thêm tính năng nhận dạng ký tự quang
học, được chuyển sang word giúp file quét có thể chỉnh sửa
được. Tăng cường hiệu quả scan hơn với các tính năng khác tích
hợp trên máy như căn chỉnh, xoay, cắt, định dạng kích cỡ ảnh
của file scan,…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loạ
i Scan

Flatbed, ADF

Size giấ
y

A3

Tố
c ĐộScan

Up to 120 ppm/240 ipm
(b&w), up to 120 ppm/240
ipm (color)
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF,
XPS, PDF/A, TEXT (OCR),
Unicode TEXT (OCR), RTF
(OCR), Searchable PDF
(OCR), Searchable PDF/A
(OCR), HTML (OCR), CSV
(OCR); Scan to easy access
USB: PDF, JPEG, TIFF,
MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT
(OCR), Unicode TEXT (OCR),
RTF (OCR), Searchable PDF

Loạ
i file hỗ trơ
̣

(OCR), Searchable PDF/A
(OCR), HTML (OCR), CSV
(OCR); For HP Scan: PDF,
JPEG, PNG, BMP, TIF, Text
(.txt), Rich text (.rtf),
Searchable PDF (.pdf),
PDF/A (.pdf); For HP Easy
Scan: TIFF, PNG, JPEG,
JPEG-2000, PDF, PDFSearchable, RTF, TXT; For
Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM,
PostScript, TEXT, TIFF

Bit depth

24-bits external 48-bits
internal

Công suấ
t scan
khuyế
n nghị

Recommended daily duty
cycle: 20,000 pages

Độphân giả
i

Up to 600 ppi

Kế
t Nố
i

10/100/1000 Ethernet; 1 HiSpeed USB Host (rear); 1
Hi-Speed USB Host (walkup); 1 Hardware Integration
Pocket (HIP) Hi-Speed USB,
1 USB-Device Port (Rear)

BộNhơ
́

3584 MB (2560 MB on primary
board, 1024 MB on scanner
processor)

Tray giấ
yADF

200 sheets

Duplex

Yes

Kı́
ch Thươ
́ c Scan

297 x 432 mm

Bả
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nh

1 năm

