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HP ScanJet Pro N4600 fnw1
(20G07A)

เครื่องสแกนแบบระนาบความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ พร้อมเทคโนโลยี HP EveryPage
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานสแกนระดับมืออาชีพด้วย HP ScanJet Pro ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ ทั้งให้ความเร็วสูงและมี
ความเสถียร ออกแบบมาให้สแกนได้สูงสุด 6,000 หน้าต่อวัน ใช้งานเวิร์คโฟลวอัตโนมัติผ่านทางปุ่ มลัด และสแกนสองด้านอย่างรวดเร็ว
จากถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ
ประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน

สแกนได้สูงสุดถึง 80 ภาพ (40 หน้า) ต่อนาที1 ด้วยถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติที่สแกนได้ทั้งสอง
ด้านในครั้งเดียวสูงสุดถึง 100 หน้า
ปรับเวิร์คโฟลวด้านเอกสารให้เหมาะสมที่สุด สแกนแล้วส่งไปยังอีเมล โฟลเดอร์เครือข่าย หรือพีซี
ผ่านการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ทหรือ WiFi ได้ โดยตรง
เทคโนโลยี Instant-on ช่วยให้คุณเริ่มสแกนได้รวดเร็วทันใจโดยไม่ต้องรออุ่นเครื่อง2
วางสแกนเนอร์ ได้ทุกที่ที่ต้องการ ดี ไซน์กะทัดรัดเหมาะสำหรับวางบนโต๊ะ

ใช้งานง่าย

สแกนงานได้หลายประเภททั้ง ทั้งหนั งสือ นิตยสาร และบัตรประชาชน จากถาดป้ อนเอกสาร
อัตโนมัติ (ADF) หรือแท่นสแกนขนาดกระดาษ Legal
เชื่อมต่อและสแกนไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้ โดยตรงโดยใช้ปลั๊ก USB ของโฮสต์
ลดขั้นตอนการทำงานด้วยเวิร์คโฟลวที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า และเครื่องมือตกแต่งภาพที่ทรง
ประสิทธิภาพจากซอฟต์แวร์ HP Scan Pro
สแกนส่งไปยังแอปพลิเคชันเอกสารได้ โดยตรงโดยใช้ระบบสนั บสนุน WIA, ISIS และ TWAIN ของ
HP ที่มีฟี เจอร์ครบครัน

อุปกรณ์ที่ทีมงานไว้วางใจ

เทคโนโลยี HP EveryPage ช่วยถ่ายภาพเอกสารทุกหน้าได้อย่างง่ายดาย โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค
แยกหน้าเอกสารต่างๆ ในถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
ออกแบบมาเพื่อทีมที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยปริมาณการสแกนสูงถึง
6,000 หน้าต่อวัน
วางใจได้ด้วยระบบสแกนอัตโนมัติจากถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติที่รองรับสูงสุด 100 หน้า พร้อม
ระบบการสแกนสองด้านในครั้งเดียว
ได้เอกสาร ภาพกราฟฟิ ก และรูปภาพที่คมชัดสมจริง ด้วยความละเอียดสูงถึง 1,200 dpi

ความปลอดภัยที่แน่นหนา

ปลอดภัยด้วยระบบตรวจสอบลายเซ็นรหัสบู๊ตของ HP แท้ที่จะป้ องกันไม่ ให้บู๊ตหากรหัสมีการ
เปลี่ยนแปลง
อัปเดตอย่างสบายใจ เพราะมีระบบตรวจสอบและยืนยันว่าการอัปเดตเฟิ ร์มแวร์ทุกครั้ง ได้รับการ
ลงนามรหัสหรือไม่ โดยจะโหลดเฉพาะรหัสของ HP แท้เท่านั้น

Footnotes
1 วัดความเร็วในการสแกนที่ 300 dpi (ขาวดำ เทา และสี) ความเร็วในการประมวลผลจริงอาจแตกต่างจากนี้
2 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่

โดยขึ้นอยู่กับความละเอียดในการสแกน เครือข่าย ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ ใช้
ใช้หลอดไฟความร้อนและหลอดฟลูออเรสเซนต์แคโทดเย็น (CCFL) แบบดั้งเดิม
ได้จำกัดในระหว่างที่เชื่อมต่อ VPN

3 การใช้งานแบบไร้สายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและระยะห่างจากจุดเข้าใช้งาน รวมทั้งอาจใช้
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Accessories and services
ชุดบำรุงรักษา
Service and Support

4T8E5A ชุดตัวแยกกระดาษ HP ScanJet A ( 100,000 หน้า) ( 100,000 pages)
618J9A ชุดลูกกลิ้ง HP ScanJet B ( 100,000 หน้า) ( 100,000 pages)

U35KDE บริการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นสูงในวันทำการถัดไปสำหรับ ScanJet Pro N4600 3 ปี ของ HP
U35KJE บริการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ถึงที่สำหรับ ScanJet Pro N4600 3 ปี ของ HP
U34X0E บริการส่งคืนศูนย์ซ่อมสำหรับ ScanJet Pro N4600 3 ปี ของ HP
U34X1PE บริการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นสูงในวันทำการถัดไปภายหลังการรับประกัน สำหรับ ScanJet Pro N4600 1 ปี ของ HP
U34X2PE บริการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ถึงที่ภายหลังการรับประกันสำหรับ ScanJet Pro N4600 1 ปี ของ HP

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
Control panel

หน้าจอระบบสัมผัส 2.8 นิ้ว (7.11 ซม.) ปุ่ ม (เปิ ด-ปิ ด ย้อนกลับ, หน้าหลัก, ความช่วยเหลือ)

Scanner specifications

Scanner type ADF; เทคโนโลยีการสแกน CIS; แบบระนาบ; Scan technology: ADF; แบบระนาบ; Contact Image Sensor (CIS); Scan input modes: ฟังก์ชันสแกนบนแผงด้านหน้า: สแกนไปยังคอมพิวเตอร์, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไป
ยังโฟลเดอร์เครือข่าย, สแกนไปยังโฟลเดอร์ที่ ใช้ร่วมกัน, สแกนไปยังไดรฟ์ USB และการสแกนทั่วไป HP Scan ใน Win OS, HP Easy Scan/ICA ใน Mac OS และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน TWAIN; Twain version: เวอร์ชัน 2.4; Colour
scanning: มี; Output resolution dpi settings: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1,200 ppi; Image scaling or enlargement range: ไม่สามารถปรับขนาดได้

Scan Size

ADF: Maximum 216 x 5362 มม.; Minimum 89 x 148 มม.; Flatbed: 216 x 356 มม.

Scan speed2

สูงสุด 40 ppm/80 ipm (ขาวดำ สีเทา และสีที่ 300 dpi)

Scan resolution

Optical สูงสุด 600 dpi (สแกนสีและขาวดำ, ADF); สูงสุด 1,200 dpi (สแกนสีและขาวดำ, แท่นสแกน); Hardware: สูงสุด 600 x 600 dpi (สแกนสีและขาวดำ, ADF); สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi (สแกนสีและขาวดำ, แท่นสแกน)

Scan file format

สําหรับหน้าข้อความและรูปภาพ : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, ข้อความ (TXT), ริชเท็กต์ (RTF), PDF ที่ค้นหาได้, PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel(XLS), Excel(XLSX), CSV

Scanner advanced features

สแกนสองด้านในครั้งเดียว; เซนเซอร์ตรวจจับการดึงกระดาษหลายแผ่น; ชอร์ตคั ตการสแกนที่กําหนดค่าได้ด้วย HP Scan (มีมาให้): OCR; ปรับแสงอัตโนมัติ; ปรับเกณฑ์แสงและสีอัตโนมัติ; ตรวจจับสีอัตโนมัติ; ล้างพื้นหลัง/เกลี่ยพื้นหลังให้เรียบ;
ตรวจจับขนาดอัตโนมัติ; ปรับหน้าให้ตรง; ปรับความคมชัดของเนื้ อหา; การจัดหน้าตั้ง/นอนอัตโนมัติ; การลบสีออก (กำหนดได้หลายสี); ลบร่องรอยบริเวณขอบเอกสาร; ตัวเลือกหน้าว่าง: ลบหน้าว่าง, ความไวในการตรวจหาหน้าว่าง, ตรวจหาหน้าว่าง
แบบแบ่งโซน; การผสานหน้า; ตัวเลือกการแยกเอกสาร: การแยกข้อความแบบแบ่งโซน, การแยกด้วยบาร์โค้ด, การแยกด้วยการใช้หน้าว่างคั่น (ก่อน/หลัง/ทั้งสองด้าน/เลือกด้านใดก็ ได้) เพิ่มตัวคั่นหน้าด้วยตนเอง; ป้ อนอัตโนมัติ; แสดงหน้าต่างแสดง
ผลหลังจากการสแกน และการดำเนินการหลังการสแกนคือ: ทําเครื่องหมายภาพสําหรับการลบ, ตัวเลือกการหมุน, ย้ายซ้าย/ขวา, สร้าง/ลบการเลือกใหม่, บันทึกเป็ นพื้นที่สแกน, ตัวเลือกการจัดหน้าแบบแมนนวล, ลากและคร็อป, ตัวเลือกการ
ยกเลิก, ภาพ - แถบเลื่อนการซูมแบบพื้นฐาน, เปิ ดในหน้าต่างซูม (ซูม, คร็อป, หมุน) ; ตัวเลือกการล้างพื้นหลัง: ล้างพื้นหลัง, ลบ: ทําให้เป็ นสีขาว, เกลี่ย: ทําให้เสมอกัน, ลบรอยเจาะ, มัลติสตรีมิ่ง; การเลือกโซนเดี่ยวสําหรับ OCR แบบแบ่งโซน บาร์โค้ด
และคิวอาร์โค้ด; ตัวเลือก PDF: การตั้งค่าความปลอดภัยของ PDF ( ใช้ ได้กับ PDF และ PDF ที่ค้นหาได้), การตั้งค่าความปลอดภัยของรหัสผ่านและการอนุญาตเอกสาร, PDF – การบีบอัด iHQC, ขนาดไฟล์/แถบเลื่อนคุณภาพ; ตัวเลือกการบีบอัด
TIFF: สําหรับสีเทาหรือสี: ไม่บีบอัด/LZW/Jpeg-Tiff สําหรับสีขาวดำ: ไม่บีบอัด/LZW/Tiff G3/Tiff G4 ตัวเลือกชื่อไฟล์: ชื่อพื้นฐาน, วันที่, เวลา, ตัวนั บเอกสาร, ค่าบาร์โค้ด, ข้อความแบบโซน, การตั้งค่าลําดับชื่อไฟล์, การดำเนินการถ้ามีชื่อไฟล์นี้ อยู่
แล้ว - เขียนทับ/เพิ่มตราประทับวันที่ เวลา/พร้อมท์สําหรับชื่อไฟล์, การตั้งชื่อไฟล์อัจฉริยะ; ตัวเลือกปลายทาง: อีเมล ( ไคลเอ็นต์เมล, ตัวเลือกบันทึกสำเนาภายในเครื่อง, ภายในเครื่องหรือ NW), โฟลเดอร์, บันทึกเส้นทางโฟลเดอร์, แสดงกล่อง
ข้อความ-บันทึกเป็ น, การดำเนินการหลังจากบันทึกไฟล์, เครื่องพิมพ์/ โทรสาร, ปลั๊กอินที่พร้อมใช้งานหากไม่รวมมาให้: SMTP, SFTP, Box และ Evernote, SharePoint, SharePoint365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, One Drive
for Business และอื่นๆ ..; เปิ ดใช้งานการสแกนหนั งสือ (แท่นสแกน); การลบ/ตรวจจับริ้วแนวตั้ง; การสแกนหลายเอกสาร; เปิ ดใช้งานการสร้างไอคอนเดสก์ท็อปสําหรับโปรไฟล์/ชอร์ตคั ตการสแกน; การจัดการชอร์ตคั ต: สร้างชอร์ตคั ตการสแกน
ใหม่, ลบชอร์ตคั ต, เปลี่ยนชื่อชอร์ตคั ต, ชอร์ตคั ตย้ายขึ้น/ลง, ชอร์ตคั ต – บันทึก/เลิกทํา, คืนค่าชอร์ตคั ตเริ่มต้น - การตั้งค่าจากโรงงาน, ชอร์ตคั ตการนําเข้า/ส่งออก; ดึงข้อมูลชอร์ตคั ตจากสแกนเนอร์โดยไม่ต้องเข้าถึงซอฟต์แวร์บนพีซี ชอร์ตคั ตการ
สแกนที่กําหนดค่าได้เป็ นแบบสแตนด์อโลน ( ใช้เฉพาะเฟิ ร์มแวร์ของสแกนเนอร์) โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan: สแกนไปยังคอมพิวเตอร์, อีเมล, โฟลเดอร์เครือข่าย, SharePoint, สแกนไปยังไดรฟ์ USB;

Grayscale levels/Bit depth

256/24 บิต (ภายนอก) 48 บิต (ภายใน)

Duty cycle

รอบการทำงานรายวันที่แนะนำ: 6000 หน้า

Auto document feeder capacity

มาตรฐาน 100 แผ่น (80 ก./ตร.ม.)

การเชื่อมต่อ

Standard อีเธอร์เน็ต 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct

หน่วยความจำ

Standard 512 MB

Media handling
ประเภทวัสดุการพิมพ์

กระดาษ (แบนเนอร์, อิงค์เจ็ท, รูปภาพ, กระดาษเปล่า) ซอง ฉลาก การ์ด (บัตรอวยพร, ดัชนี)

Media size (ADF)

Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)

Media weight (ADF)

45 ถึง 120 แกรม/ตร.ม.

Compatible operating systems

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux

Minimum system requirements

PC: Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7 : 32 บิตและ 64 บิต, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); เพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 2 GB, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, Microsoft® Internet Explorer หรือเบราว์เซอร์อื่น

Software included

ซอฟต์แวร์ HP Scan, ไดรเวอร์อุปกรณ์สแกนเนอร์ของ HP, ไดรเวอร์สแกน HP WIA, ไดรเวอร์การสแกน HP TWAIN, HP Scanner Tools Utility, ไดรเวอร์ ISIS

Scan Server Specifications
Security management

ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดอุปกรณ์

Dimensions and weight
Product dimensions (W x D x H)

Minimum: 536.5 x 325.4 x 133.3 มม.; Maximum: 536.5 x 442.6 x 387.42 มม.

Package dimensions (W x D x H)

645 x 245 x 499 มม.

Product weight

6.1 กก.

Package weight

7.8 กก.

Operating environment

Temperature: 17.5 ถึง 25°C Humidity: ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 30 ถึง 70%

Storage

Temperature: -40 ถึง 60°C

ไฟฟ้ า

ข้อกำหนด: แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า: 100 ถึง 240 VAC; การใช้พลังงาน: 17.4 วัตต์ ( ใช้งาน - กำลังสแกน), 7.5 วัตต์ (พร้อมใช้งาน), 1.9 วัตต์ (สลีป), 0.06 วัตต์ (ปิ ดอัตโนมัติ), 0.06 วัตต์ (ปิ ดแบบแมนนวล) ; ENERGY STAR: มี

การรับรอง

IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 และการแก้ ไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด; CSA/UL 60950-1 ฉบับที่ 2 (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย EAC; ข้อกำหนด cUL CoC ของ
แคนาดา; ข้อกำหนด CCC ของจีน; ข้อกำหนด CE ของสหภาพยุโรป; ข้อกำหนด PVOC ของเคนยา; ข้อกำหนด TER ของคูเวต; ข้อกำหนด SON ของไนจีเรีย; ข้อกำหนด SASO ของซาอุดิอาระเบีย; ข้อกำหนด NRCS ของแอฟริกาใต้; ข้อกำหนด
BSMI ของไต้หวัน; ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ผ่านการอนุมัติของยูเครน Electromagnetic compatibility: การปล่อยคลื่น Class B; CISPR 32:2015 (ระหว่างประเทศ); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN
55032:2015 (CE mark); จีน GB9254 -2008 (CCC); ไต้หวัน CNS13438:2006 (BSMI); สหรัฐอเมริกา CFR47 ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B (FCC); ICES-003:2020 ฉบับที่ 7 (แคนาดา); มาตรฐาน C-tick ของออสเตรเลีย (รวมถึง
นิวซีแลนด์); KN 22 และมาตรฐาน KCC ของเกาหลี; ใบรับรอง EAC EMC; มาตรฐาน EMC ของยูเครน; EN 61000-3-2:2014 (กระแสฮาร์มอนิกส์); EN 61000-3-3:2013 (กระแสไฟกระเพื่อม); ความคุ้มกัน 505035:2017 CECP; SEPA;
ปฏิญญา IT ECO; ได้รับการขึ้นทะเบียน EPEAT® ระดับ Silver

มีอะไรในกล่องบ้าง

20G07A สแกนเนอร์ HP ScanJet Pro N4600 fnw1; คู่มือการติดตั้ง; แผ่นพับคำแนะนำ; วัสดุรองเครื่อง; สาย USB; อะแดปเตอร์จ่ายไฟฟ้ า; สายไฟ

การรับประกัน

ฮาร์ดแวร์ ให้การรับประกันแบบจำกัดเป็ นระยะเวลา 1 ปี พร้อมให้การสนั บสนุนทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ การรับประกันในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันตามกฎหมายกำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการและการสนั บสนุนระดับโลก
ของ HP ในภูมิภาคของคุณได้ที่ http://www.hp.com/support

Technical specifications disclaimers
1 ขึ้นทะเบียน EPEAT® Silver ตามข้อกำหนดแต่ละสถานที่ การขึ้นทะเบียน EPEAT แตกต่างกันไป ในแต่ละประเทศ ดูสถานะการขึ้นทะเบียนในแต่ละประเทศได้ที่ http://www.epeat.net
2 ความเร็วในการสแกนสูงสุด 40 ppm วัดที่ 300 dpi (สี) จากถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติเมื่อสแกนเป็ นไฟล์ดิจิทัล ความเร็วจริงอาจแตกต่างจากนี้

โดยขึ้นอยู่กับความละเอียดในการสแกน เครือข่าย ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ ใช้

© ลิขสิทธิ์ 2022 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ ในเอกสารฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อมูลการรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP นั้นระบุไว้ ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับ
ประกันโดยชัดแจ้ง ซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ห้ามมิ ให้ตีความเนื้ อหาใดๆ ที่แสดงว่าเป็ นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้ อหา
หรือการตัดทอนใดๆ ในที่นี้
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