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Skaner dokumentowy FUJITSU fi-7300NX

Model fi-7300NX oparty jest na najbardziej 
zaufanej technologii skanowania na świecie. 
Urządzenie umożliwia elastyczne, 
scentralizowane przechwytywanie danych. 
Znajduje zastosowanie w organizacjach 
z rozproszonymi zespołami, o różnych potrzebach 
związanych z digitalizacją dokumentów. 
Urządzenie wyposażone jest w podajnik 
o pojemności do 80 arkuszy. Fi-7300NX potrafi 
skanować dokumenty A4 pionowo 
w rozdzielczości 300 dpi z prędkością 60 ppm 
(120 ipm w trybie skanowania dwustronnego).

Bezproblemowa integracja z systemami klienta
Skanuj za pośrednictwem ekranu dotykowego 
urządzenia, bez konieczności wykonywania 
dodatkowych operacji na komputerze.
Po uwierzytelnieniu (przy użyciu PINu lub czytnika
kart dostępowych) masz możliwość wyboru 
określonych czynności/zadań przypisanych 
do konkretnych profili użytkowników. Urządzenie 
zapewnia nie tylko wydajne i bezpieczne 
zdecentralizowane wprowadzanie danych, 
ale także możliwość wykorzystywania skanera 
przez wielu użytkowników. W przeciwieństwie 
do zwykłego skanera, fi-7300NX nie jest już 
przywiązany do konkretnego komputera i może
być zlokalizowany w dowolnym miejscu Twojej 
firmy.

Użytkownicy mogą również skanować przy użyciu 
aplikacji internetowych czy dedykowanych 
urządzeniom mobilnym. Obsługa fi-7300NX jest 
niezwykle prosta i intuicyjna, a dzięki różnym 
metodom skanowania urządzenie można 
obsługiwać za pośrednictwem wielu typów 
urządzeń.

Centralne zarządzanie urządzeniami zmniejsza 
koszty operacyjne
Wykorzystując oprogramowanie PaperStream NX 
Manager i Scanner Central Admin masz możliwość 
dokonywania autoryzacji użytkowników, 
przypisywanie im ściśle określonych funkcji, 
z których mogą korzystać (tzw. menu zadań), 
a także dokonywać zmian we wszystkich 
ustawieniach skanera. Aplikacje dedykowane fi-
7300NX umożliwiają obsługę aż do 1000 
skanerów, nawet odległe oddziały mogą być 
monitorowane i zarządzane, ponieważ wszystkie 
dane są gromadzone na jednej platformie 
internetowej. Dzięki oprogramowaniu 
serwerowemu, administrator systemów nie musi 
ręcznie wdrażać lub aktualizować każdego 
skanera pojedynczo.

Łatwa obsługa użytkownika
Wykonuj operacje, przeglądaj komunikaty 
o błędach oraz instrukcje z przyjaznymi 
dla użytkownika podpowiedziami graficznymi, 
bezpośrednio na 4,3 calowym ekranie dotykowym 
urządzenia. 
Przypisuj indywidualne lub spersonalizowane 
dla grup użytkowników menu na urządzeniu serii 
fi-7300NX, które obsługuje różne metody 
uwierzytelniania.

Pakiety SDK dla łatwiejszej integracji 
Użyj pakietów SDK PaperStream NX Manager 
do celów integracji z istniejącymi systemami 
wybierając swobodnie spośród trzech dostępnych 
zestawów API: REST API, Authentication API 
oraz Connector API. Jeśli potrzebujesz aplikacji 
webowej obsługującej operacje skanowania, 
uwierzytelniania użytkowników lub interfejsu 
do integracji PaperStream NX Manager 
z systemami rozpoznawania znaków (OCR) 
czy innymi systemami biznesowymi, bez
problemu znajdziesz takie funkcjonalności 
w dostępnych pakietach SDK. Nowe narzędzia 
umożliwiają nawet najbardziej zróżnicowaną 
integrację z procesami biznesowymi klienta.
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Dane techniczne

Rodzaj skanera ADF (Automatyczny podajnik dokumentów), Duplex

Prędkość skanowania*1 (A4)
(Kolor*2/ Skala szarości*2/
Monochromatyczne*3)

Jednostronnie (simplex): 60 ppm (200/300 dpi) 
Dwustronnie (duplex): 120 ipm (200/300 dpi)

Czujnik obrazu Kolorowe matryce CCD x 2 (Przód x 1, tył x 1)

Źródło światła Zestaw białych diód LED x 2 (Przód x 1, tył x 1)

Rozdzielczość optyczna 600 dpi

Rozdzielczość wyjściowa*4

(Kolor/Skala szarości
/Monochromatyczna)

50 do 600 dpi (regulowane co 1 dpi),
1 200 dpi (sterownik)*5

Format wyjściowy Kolor: 24-bit, Skala szarości: 8-bit, 
Monochromatyczne: 1-bit

Kolory tła Białe/ Czarne (do wyboru)

Rozmiar dokumentu
Maksimum*6

Minimum*7

Skanowanie długich dokumentów*8

216 x 355.6 mm (8.5 x 14 cali)
50.8 x 54 mm (2 x 2.1 cala)
5,588 mm (220 cali)

Gramatura papieru (grubość) 
Papier
Karty plastikowe

27 to 413 g/m2 (7.2 do 110 lb)*9

1.4 mm (0.055 cali) albo mniej*10

Pojemność podajnika ADF*11*12 80 arkuszy (A4 80 g/m2 lub letter 20 lb)

Typowy dzienny cykl pracy*13 4 000 arkuszy

Wykrywanie pobrań wielu kartek
Wykrywanie zakładek (czujnik ultradźwiękowy), 
wykrywanie długości dokumentów

Ochrona papieru Wykrywanie opóźnień, Wykrywanie dźwiękiem (iSOP)*14

Wyświetlacz 4,3 calowy kolorowy ekran dotykowy TFT

Uwierzytelnianie Klawiatura (na ekranie dotykowym), NFC

Interfejs USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1

Interfejsy sieciowe 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Protokoły sieciowe IPv4*15, TCP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP/HTTPS, DNS

Wymagania zasilania AC 100 do 240 V ±10 %

Zużycie energii*16

Tryb pracy
Tryb oszczędzania energii
Wyłączony

42 W albo mniej
2.4 W albo mniej
0.35 W albo mniej

Środowisko pracy
Temperatura
Względna wilgotność

od 5 do 35 °C (od 41 do 95 °F)
od 20 do 80% (bez kondensacji)

Certyfikaty zgodności ENERGY STAR®, RoHS

Wymiary*17

Szerokość x Głębokość x Wysokość
300 x 202 x 170 mm 
(11.8 x 7.9 x 6.6 cali)

Waga urządzenia 4.9 kg (10.8 lb) lub mniej

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit),
Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit),
Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012
(64-bit), Windows Server®2008 R2 (64-bit), Windows Server®
2008 (32-bit/64-bit)

Dołączone 
oprogramowanie / 
sterowniki

PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*18, 
PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series*19, 
Software Operation Panel, Network Setup Tool, ABBYY 
FineReader for ScanSnap™*19, Scanner Central Admin

Funkcje przetwarzania 
obrazu

Rozpraszanie błędów, Dither

Zawartość opakowania Taca podajnika dokumentów, kabel sieciowy AC, zasilacz, kabel 
USB, płyta instalacyjna DVD-ROM

Informacje o PaperStream NX Manager
Wymagania dot. serwera
Zalecany procesor
Zalecana pamięć RAM
Pojemność dysku

3.5 GHz quad core lub szybszy
16 GB albo więcej
120 GB albo więcej wolnego miejsca na dysku

Ilość zarejestrowanych 
urządzeń

do 1 000 skanerów

Ilość zarejestrowanych 
użytkowników

do 3 000 użytkowników na serwer

Ilość zadań do 1 000

Opcje
Arkusze transportowe PA03360-0013 Pakiet 5 sztuk przezroczystych rękawów do 

skanowania w formacie A3

Kod kreskowy 2D 
dla PaperStream

PA43404-A433 Odczytuje PDF417, kody QR, macierz danych 
Aztec Code

Materiały eksploatacyjne
Wałek hamujący PA03670-0001 Co 200 tyś arkuszy lub 1 rok

Wałek pobierający PA03670-0002 Co 200 tyś arkuszy lub 1 rok

Płyn do czyszczenia F1 PA03950-0352 Butelka 100ml do czyszczenia wałków

Chusteczki do 
czyszczenia

PA03950-0419 1 zestaw (24 szt.) do czyszczenia wałków

Papier do czyszczenia CA99501-0012 Zestaw (10 arkuszy) do użytku z płynem F1

*1 Rzeczywiste prędkości skanowania zależą od czasu transmisji danych i czasu przetwarzania oprogramowania. *2 Wskazane prędkości pochodzą z kompresji JPEG. *3 Wskazane prędkości wynikają z kompresji TIFF CCITT 
Group 4. *4 Maksymalna gęstość może się różnić w zależności od długości zeskanowanego dokumentu. *5 Niektóre ograniczenia mogą dotyczyć rozmiaru dokumentów, które mogą być skanowane, w zależności od środowiska 
systemowego, podczas skanowania w wysokiej rozdzielczości (ponad 600 dpi). *6 Skanuje złożone dokumenty o rozmiarze do 297 x 432 mm (11,7 x 17 cali) przy użyciu przezroczystego rękawa do skanowania dokumentów A3, 
tzw. „Carrier Sheets”. *7 Możliwość skanowania w orientacji pionowej i poziomej. *8 Możliwość skanowania dokumentów o rozmiarach większych niż A4 (210 x 297 mm / 8,3 x 11,7 cal i). W przypadku skanowania używając 
PaperStream IP (TWAIN/ISIS) z rozdzielczością 200 dpi, maksymalna długość skanowanego dokumentu wynosi 5588 mm (220 cali). *9 Gramatura papieru do 128 do 209 g / m2 (od 34 do 56 funtów), mogą być skanowane 
dla rozmiarów A8 (52 x 74 mm / 2,1 x 2,9 cala). *10 Możliwość skanowania do 3 kart jednocześnie (uwaga: nie umieszczaj w podajniku więcej niż jednej wytłoczonej karty na raz). *11 Maksymalna pojemność podajnika może 
być różna w zależności od gramatury papieru. *12 Możliwość dokładania dodatkowych dokumentów podczas skanowania. *13 Działając 8 godzin dziennie. *14 Intelligent Sonic Paper Protection. *15 Brak wsparcia dla IPv6. 
*16 Skaner automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii, gdy nie jest używany i domyślnie wyłącza się, gdy nie jest używany przez 4 godziny. *17 Nie obejmuje tacek podajnika i odbiornika modułu ADF. *18 Funkcje 
równoważne funkcjom oferowanym przez usługę PaperStream IP mogą być niedostępne w sterowniku WIA. *19 Oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej wskazanej na płycie instalacyjnej DVD-ROM.

Znaki towarowe
Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup i logo Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. ABBYY ™ FineReader ™ Engine © ABBYY. OCR firmy ABBYY. ABBYY i FineReader są znakami 
towarowymi firmy ABBYY Software, Ltd., które mogą być zarejestrowane w niektórych jurysdykcjach. ISIS jest znakiem towarowym Open Text. Microsoft, Windows i Windows Server 
są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Wszelkie inne produkty lub nazwy firm pojawiające 
się w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Środki ostrożności
Przed użyciem produktu, którego dotyczy niniejszy materiał informacyjny należy uważnie przeczytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i używać urządzenia zgodnie z dołączoną 
instrukcją obsługi. Nigdy nie umieszczaj urządzeń elektrycznych w mokrych, zaparowanych, zakurzonych lub zaolejonych miejscach. Używanie produktu w takich warunkach może spowodować 
m.in. porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia. Pamiętaj, aby używać opisanego produktu zgodnie ze specyfikacją dotyczącą zasilania.

ENERGY STAR®
Firma PFU Limited, firma Fujitsu, ustaliła, że produkt, którego dotyczy niniejszy materiał informacyjny spełnia wytyczne ENERGY STAR® dotyczące efektywności energetycznej. ENERGY STAR® 
jest zastrzeżonym znakiem towarowym w USA.

Powyższe dane techniczne są aktualne w chwili publikacji niniejszego materiału informacyjnego, jednakże w przyszłości mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia. 
W celu uzyskania szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących rozwiązań Fujitsu serii fi, należy przejść na stronę internetową: www.fujitsu.com/uk/scanners

Polska wersja językowa opracowana przez Stovaris Sp. z o.o.
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