HP Scanjet Professional 3000 arkmatad skanner

Denna snabba arkmatade bordsskanner med
ultraljudsdetektering av dubbelmatning är en liten,
effektiv lösning för dokumentinläsning som är idealisk för
såväl små och medelstora som stora företag.

Digitalisera dokument med snabb, dubbelsidig
skanning.

Räkna med pålitlig dokumentskanning och
support från HP.

● Skanna upp till 20 sid/min eller 40 bld/min med
300 dpi i svartvitt, gråskala och färg.

● Varje sida i dokumentet skannas pålitligt tack vare
ultraljudsdetektering av dubbelmatning.

● Skanna upp till 50 sidor samtidigt som du hanterar
andra projekt med hjälp av den automatiska
dokumentmataren.

● Du kan hantera många olika papperstyper, tjocklekar
och storlekar – visitkort, A4-size-dokument och
formulär med en längd på upp till 86 cm/34 tum.

● Räkna med att varje sida blir skannad tack vare
ultraljudsdetektering av dubbelmatning – bara att
trycka och gå därifrån.

● Du kan lita på att den här skannern arbetar hårt varje
dag med en daglig kapacitet på upp till 1000 sidor.

● Organisera, arkivera och dela filer med Nuance
PaperPort och omvandla skanningar till redigerbara
filer med Nuance OmniPage[1].

● Få ett års begränsad garanti inklusive snabb telefoneller online-support från HP.

Omvandla enkelt dina papperskopior till
digitala filer.
● Med snabbknappar kan du enkelt börja skanna när
du är redo.
● Skanna enkelt från program och kompatibla
tillämpningar som redan är installerade på datorn
med hjälp av TWAIN-drivrutiner.
● Fånga alla fina detaljer – få skarpa, tydliga, läsliga
dokument med en skanningsupplösning på upp till
600 dpi.
● Skanna till olika filformat – PDF, TIFF, JPEG,
Microsoft Word – och spara diskutrymme med
mindre filstorlekar.

[1] Stöder endast Windows®-system.

● Spara energi med direktuppvärmd skanningsteknik
● Få bättre ordning och minska spill – skanna och dela dokument digitalt
● Använder 50 % mindre förpackningsmaterial än föregående modell

ENERGY STAR®-kvalificerad

HP Scanjet Professional 3000 arkmatad skanner

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Avläsningsteknik
Skanningstyp
Skanningsupplösning
Metod för inläsning vid skanning
Ljuskälla (skanning)
Skaländrings- eller
bildförstoringsintervall

Contact Image Sensor (CIS)
Arkmatning; Färgskanning: Ja
Maskinvara: Upp till 600 x 600 dpi
Optisk: Upp till 600 dpi
Frontpanel (skanningsknapp), användarapplikationer via TWAIN
LED med 3 färger (röd, grön, blå)
10 till 2 000% i steg om 1 %

Upplösningsinställningar för
utmatning

75; 100; 150; 200; 300; 400; 600

Gråskalenivåer/Bitdjup

256; Bitdjup: 48-bitars
Ja
Standard, 50 ark

Detektering av flerarksinmatning
Kapacitet för automatisk
dokumentmatare
Dubbesidig ADM-skanning
Mediestorlek (ADM)
Medievikt (ADM)
Standardanslutning
Kontrollpanel
Driftscykel (per dag)
Avancerade skannerfunktioner
Medietyper som stöds
Filformat för skanning

Twain-version
Medföljande program

Kompatibla operativsystem

Lägsta systemkrav

Ja
A4; A5; anpassat (checker och visitkort)
49 till 120 g/m²
1 Hi-Speed USB 2.0
3 frontpanelsknappar (Avbryt, Skanna, Viloläge/Ström på/av)
Upp t 1000 sidor
Ultraljudsdetektering av dubbelmatning för tillförlitlig skanning.
Enknappsgenerering av PDF.
Papper (vanligt, bläckstråle-), kuvert, etiketter, checker, kort (visitkort,
ID-kort av plast)
Windows: Bitmapp (*.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, bild, sökbar bild, normal och redigerad), PNG
(*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), text - kommaseparerad (*.csv), text
(*.txt), TIFF (*.tif), Unicode-text (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3
(*.wpd), XPS (*.xps); Mac: TIFF (*.tif), PDF (*.pdf), JPEG (*.jpg)
Version 2.0
Endast Windows: TWAIN-drivrutin, Nuance PaperPort, Nuance
OmniPage, NewSoft Presto! BizCard SE; Endast Mac: Mac
skanningsverktyg
Windows® 7; Windows Vista®, Windows Vista® (64-bitars);
Microsoft® Windows® XP Professional, XP Professional x64, XP Home;
Mac OS X v10.5, v10.6
PC: Windows® 7, Windows Vista®: 1,3 GHz-processor, 1 GB RAM (2
GB för 64-bitars); Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home: 1,3
GHz-processor, 512 MB RAM; För alla system: 450 MB tillgängligt
hårddiskutrymme, USB 1.1-port eller senare, CD-ROM-enhet, 1024 x 768
SVGA-bildskärm, 16-bitars färg;
Mac: PowerPC G3; G4; G5 eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM;
CD-ROM

Driftstemperatur:10 till 35 °C
Förvaringstemperatur:-40 till 70 °C
Rekommenderad driftstemperatur:10 till 35 °C
Rekommenderad luftfuktighet vid drift:10 till 80 % RH
Luftfuktighet vid förvaring:0 - 90 % RH
Strömförsörjning
Energiförbrukning:11,38 W (aktiv), 5,3 W (standby), 4,4 W (viloläge),
<1 W (manuellt avstängd)
Strömförsörjning:Inspänning 100 till 240 V~, 50/60 Hz
Avgiven ljudeffekt
5,2 B(A)
ENERGY STAR
Ja
Information om överensstämmelse
IEC 60950-1 1:a och 2:a utgåvan och alla tillämpliga tillägg och
med regler/säkerhet
nationella anpassningar; associerade frivilliga och obligatoriska
certifikat: Europa (CE), Ryssland (GOST)
Elektromagnetisk kompatibilitet
Klass B, Europa (CE), Ryssland (GOST)
Produktmått
b x d x h:286 x 153 x 62 mm; I förpackning:368 x 220 x 285 mm
Produktens vikt
2,34 kg; I förpackning:4,01 kg
Medföljer
HP Scanjet Professional 3000 arkmatad skanner; Hi-Speed USB
2.0-kabel; strömsladd; nätadapter; rengöringsduk för pappersbana; 2
separeringsplattor; Startguide; CD-ROM med programvara för Windows
och Mac
Garanti
Ett års begränsad hårdvarugaranti; Telefonsupport 24 timmar om
dygnet, 7 dagar i veckan. Garanti- och supportalternativ varierar
beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
Tillbehör
L2724A HP Scanjet Professional 3000 ersättningssats för ADM-vals
C9943B HP rengöringsdukar för ADM
Service- och supporttillval
UH260E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 3 år (ej i Turkiet,
EEM och Ryssland)
UJ998E HP Care Pack, standardutbyte, 3 år (endast EEM och Ryssland)
UH254E HP Care Pack, retur till depå, 3 år (endast Turkiet)
Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra
din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett
expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.
Driftsmiljö

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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