Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Professional 3000

Αυτός ο γρήγορος επιτραπέζιος σαρωτής με τροφοδότη
φύλλων με υπερηχητική ανίχνευση διπλής τροφοδότησης
είναι μια μικρή, αποδοτική λύση διαχείρισης εγγράφων,
ιδανική για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Δημιουργήστε ψηφιακά έγγραφα με γρήγορη
σάρωση διπλής όψης.

Βασιστείτε στην αξιόπιστη αποτύπωση εγγράφων
και υποστήριξη HP.

● Σαρώστε έως 20 σελ και 40 εικόνες/λεπτό
ασπρόμαυρα, σε κλίμακα γκρι και έγχρωμα σε 300
dpi.

● Σαρώστε με αξιοπιστία κάθε σελίδα του εγγράφου
σας, χρησιμοποιώντας την υπερηχητική ανίχνευση
διπλής τροφοδότησης.

● Με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων σαρώνετε
έως 50 σελίδες τη φορά ενώ ασχολείστε με άλλες
εργασίες.

● Χειριστείτε ποικιλία τύπων χαρτιού, πάχους και
μεγέθους — επαγγελματικές κάρτες, A4-size έγγραφα
και φόρμες μήκους έως 34 ίντσες/86 cm.

● Βασιστείτε στην υπερηχητική ανίχνευση διπλής
τροφοδότησης — απλά πατήστε σάρωση.

● Βασιστείτε σε αυτόν το σαρωτή για την καθημερινή
εργασία σας με κύκλο λειτουργίας έως 1.000 σελίδες
ημερησίως.

● Οργανώστε, αρχειοθετήστε και μοιραστείτε αρχεία με
το Nuance PaperPort και μετατρέψτε τις σαρώσεις
σε επεξεργάσιμα αρχεία με το Nuance OmniPage[1].

● Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους
συμπεριλαμβανομένης γρήγορης τηλεφωνικής ή
online υποστήριξης από την HP.

Μετατρέψτε εύκολα τα έντυπα σε ψηφιακά
αρχεία.
● Τα κουμπιά ενός πατήματος διευκολύνουν την
εκκίνηση της σάρωσης όταν είστε έτοιμοι.
● Σαρώστε με ευκολία από προγράμματα και συμβατές
εφαρμογές εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, με
τα προγράμματα οδήγησης λογισμικού TWAIN.
● Αποτύπωση λεπτομερειών – ευκρινή, καθαρά,
ευανάγνωστα έγγραφα σε ανάλυση σάρωσης έως
600 dpi.
● Σαρώστε σε διαφορετικές μορφές αρχείων—PDF,
TIFF, JPEG, Microsoft Word—και εξοικονομήστε
χώρο στο δίσκο με αρχεία μικρότερου μεγέθους.

[1] Υποστηρίζει μόνο συστήματα Windows®.

● Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία άμεση σάρωσης
● Περιορίστε ακαταστασία και σπατάλη—σαρώστε και μοιραστείτε τα
έγγραφα ψηφιακά
● 50% λιγότερα υλικά συσκευασίας από το προηγούμενο μοντέλο

Πιστοποίηση ENERGY STAR®
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Τεχνολογία σάρωσης
Τύπος σάρωσης
Ανάλυση σάρωσης
Τρόποι σάρωσης
Πηγή φωτός (σάρωση)
Εύρος κλιμάκωσης ή μεγέθυνσης
εικόνας
Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου
Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος
bit
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων
ADF σάρωσης διπλής όψης
Μέγεθος μέσων (ADF)
Βάρος μέσων (ADF)
Βασική συνδεσιμότητα
Πίνακας ελέγχου
Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως)
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
Τύπος αρχείου σάρωσης

Έκδοση Twain
Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS)
Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων· Έγχρωμη σάρωση: Ναι
Υλικό: Έως 600 x 600 dpi
Οπτική: Έως 600 dpi
Πίνακας ελέγχου (κουμπί Σάρωση), εφαρμογές χρήστη μέσω TWAIN
3 έγχρωμες ενδείξεις LED (κόκκινη, πράσινη, μπλε)
10 έως 2.000% σε προσαυξήσεις του 1%
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
256· Βάθος Bit: 48 bit
Ναι
Βασική, 50 φύλλων
Ναι
A4, A5, προσαρμοσμένο (επιταγές και επαγγελματικές κάρτες)
49 έως 120 g/m²
1 Hi-Speed USB 2.0
3 κουμπιά στην πρόσοψη (Άκυρο, Σάρωση, Αναμονή/Λειτουργία)
Έως 1000 σελίδες
Υπερηχητική ανίχνευση διπλής τροφοδότησης για αξιόπιστη σάρωση.
Δημιουργία PDF με ένα κουμπί.
Χαρτί (απλό, inkjet), φάκελοι, ετικέτες, επιταγές, κάρτες (επαγγελματικές,
πλαστική ταυτότητα)
Windows: Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2
(*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max),
Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft®
PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf) ,
Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft®
WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX
(*.pcx), PDF (*.pdf, εικόνα, εικόνα με δυνατότητα αναζήτησης, κανονικό
και επεξεργασμένο), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), κείμενο διαχωριζόμενο με κόμμα (*.csv), κείμενο (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode Text
(*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps) Mac: TIFF (*.tif),
PDF (*.pdf), JPEG (*.jpg)
Έκδοση 2.0
Μόνο για Windows: πρόγραμμα οδήγησης TWAIN, Nuance PaperPort,
Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard SE. Μόνο σε Mac: Mac
Scanning Utility
Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® (64 bit), Microsoft®
Windows® XP Professional, XP Professional x64, XP Home, Mac OS X
v10.5, v10.6
Υπολογιστής: Windows® 7, Windows Vista®: επεξεργαστής 1,3 GHz,
μνήμη RAM 1 GB (2 GB για 64 bit). Microsoft® Windows® XP
Professional, XP Home: επεξεργαστής 1,3 GHz, μνήμη RAM 512 MB. Για
όλα τα συστήματα: διαθέσιμος χώρος 450 MB στον σκληρό δίσκο, θύρα
USB 1.1 ή ταχύτερη, μονάδα CD-ROM, οθόνη 1024 x 768 SVGA,
χρώμα 16 bit·
Mac: επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core, μνήμη RAM
256 MB, CD-ROM

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας:10 έως 35° C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης:-40 έως 70° C
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας:10 έως 35° C
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας:10 έως 80% σχετική υγρασία
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας:0 έως 90% σχετική υγρασία
Ισχύς
Κατανάλωση ρεύματος:11,38 W (ενεργοποιημένος), 5,3 W (σε
αναμονή), 4,4 W (σε αδράνεια), <1 watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση)
Απαιτήσεις ισχύος:Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC, 50/60 Hz
Εκπομπές ακουστικής ισχύος
5,2 B(A)
ENERGY STAR
Ναι
Πληροφορίες συμμόρφωσης με
1η και 2η έκδοση του IEC 60950-1 και όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις
κανονισμούς/ασφάλεια
και οι εθνικές αντιστοιχίες, αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές
πιστοποιήσεις: Ευρώπη (CE), Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Κλάση B, Ευρώπη (CE), Ρωσία (GOST)
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ:286 x 153 x 62 mm· Στη συσκευασία:368 x 220 x 285 mm
Βάρος προϊόντος
2,34 kg· Στη συσκευασία:4,01 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Professional 3000, καλώδιο
USB 2.0 Hi-Speed, καλώδιο τροφοδοσίας, τροφοδοτικό, ύφασμα
καθαρισμού διαδρομής χαρτιού, 2 διαχωριστικά, οδηγός έναρξης
χρήσης, CD-ROM με λογισμικό για Windows και Mac
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση υλικού 1 έτους, τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες
την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι επιλογές εγγύησης και
υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές
απαιτήσεις.
Εξαρτήματα
L2724A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF HP Scanjet Professional 3000
C9943B Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης UH260E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη (εκτός Τουρκίας, Ευρωπαϊκών Αναδυόμενων Αγορών και
Ρωσίας)
UJ998E HP Care Pack, τυπική υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη (μόνο
Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές και Ρωσία)
UH254E HP Care Pack, επιστροφή στη βάση, 3 έτη (μόνο Τουρκία).
Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.
Περιβάλλον λειτουργίας
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