Mobilní skener HP Scanjet Professional 1000

Pohodlné skenování dokumentů téměř kdekoli: tento skener je
ideální pro malé kanceláře s omezeným prostorem a pro mobilní
pracovníky, kteří jsou v kontaktu se zákazníky nebo na cestách.

Digitalizujte dokumenty kdekoli - i na
cestách.

Skenujte rychle celou řadu oboustranných
dokumentů.

● Snímejte dokumenty rovnou na místě: v kanceláři,
u zákazníka i na cestách.

● Skenuje dokumenty různých velikostí od vizitek,
poznámek, embosovaných karet, podpisů a stránek ve
formátu A4-size po listy papíru o délce až 36 cm (14").

● Přenášejte a používejte skener téměř kdekoli. Je
kvalitní, lehký, přenosný a kompaktní.
● Chraňte a přenášejte v odolné brašně (je dodávána se
skenerem).
● Mobilní skener je napájen z počítače prostřednictvím
vysokorychlostního portu USB 2.0 - nejsou potřeba
žádné baterie nebo napájecí adaptér.

Snadno skenujte a organizujte svá
digitální data.
● Skenování stisknutím jediného tlačítka; skenujte
přímo z programu či aplikace, v níž pracujete.
● Skenujte do různých formátů: PDF, TIFF, JPEG,
Microsoft Word a šetřete místem na pevném disku
s menšími velikostmi souborů.
● Organizujte, archivujte a sdílejte naskenované
dokumenty a obrázky pomocí nástroje Nuance
PaperPort. Převádějte naskenované dokumenty na
upravitelné soubory, které můžete dále sdílet, pomocí
nástroje Nuance OmniPage1.
● Skenujte a organizujte vizitky a embosované karty
pomocí softwaru NewSoft Presto! Software BizCard
Reader1

1 Podporuje pouze systémy Windows®.

● Skenuje rychlostí až 5 str/min nebo oboustranně na
jeden průchod rychlostí až 8 obr/min pomocí zásuvky
pro ruční podávání.
● Zachyťte všechny detaily výtisků: získejte ostré a jasně
čitelné dokumenty s rozlišením skenování až 600 dpi.

Mobilní skener HP Scanjet Professional 1000
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technologie skenování

Kontaktní obrazový senzor (CIS)

Typ skeneru

Podávání listů (podavač pro ruční podávání); Barevné skenování: ano

Rychlost skenování

Až 5 str./min / 8 obr./min (černobíle, barevně, 300 dpi)

rozlišení skenování

Hardware: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi

Formát skenovaných souborů

Rastrový obrázek (*.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, obrázek, prohledávatelný obrázek, normální
a upravený), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Text oddělený čárkami
(*.csv), Text (*.txt), TIFF (*.tif), Text Unicode (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3
(*.wpd), XPS (*.xps)

Vstupní režimy skenování

Přední panel (tlačítko pro skenování), uživatelské aplikace využívající rozhraní
TWAIN

Světelný zdroj (skenování)

3 barevné indikátory LED (červený, zelený, modrý)

Rozsah zvětšení/zmenšení obrazu

10 až 2 000% v krocích po 1 %

Nastavení výstupního rozlišení

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

Odstíny šedé / bitová hloubka

256; Bitová hloubka: 48bitové

Pracovní kapacita (denně)

Doporučený cyklus denního zatížení: 100 stran

Detekce podání více listů současně

Ne.

Kapacita automatického podavače
dokumentů

Standardní, 1 list (pomocí podavače pro ruční podávání)

Oboustranné skenování
prostřednictvím automatického
podavače dokumentů

ano

Velikost médií (aut. podavač
dokumentů)

A4; A5; vlastní (šeky a vizitky)

Hmotnost médií (aut. podavač
dokumentů)

49 až 120 g/m²

Standardní připojitelnost

Hi-Speed USB 2.0

Volitelná připojitelnost

Žádné

Připravenost k provozu v síti

Žádné

Ovládací panel

2 tlačítka na předním panelu (zrušit, skenovat)

Pokročilé funkce skeneru

Vytváření souborů USB stisknutím jednoho tlačítka, napájení prostřednictvím
portu USB zajišťuje maximální přenosnost

Podporované typy médií

Papír (běžný, inkoustový), obálky, štítky, šeky, karty (vizitky, plastové
identifikační karty)

Twain verze

Verze 2.0

Dodávaný software

Pouze pro systém Windows: Ovladač TWAIN, HP Scanjet Software, Nuance
PaperPort, Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; Pouze pro systém
Mac: Mac Scanning Utility

Kompatibilní operační systémy

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64
bitový); Mac OS X v10.5, v10.6

Minimální požadavky na systém

Počítač: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: procesor 1,3 GHz,

Provozní prostředí

Rozsah provozních teplot: 10 to 35 ºC
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 70 °C
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 to 35 ºC
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 10 až 80% RH
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 0 až 90% RH

Napájení

Spotřeba energie: 2,5 W
Požadavky na napájení: Napájení USB

Zvukové emise – napájení

5,0 B(A)

ENERGY STAR

ano

informace o kompatibilitě s
předpisy/bezpečnost

První a druhé vydání normy IEC 60950-1 a všechny použitelné dodatky
a národní odvozeniny; přidružená dobrovolná a povinná osvědčení: Evropa
(CE), Rusko (GOST)

Elektromagnetická kompatibilita

Třída B, Evropa (CE), Rusko (GOST)

Rozměry produktu

290 x 50 x 75 mm; včetně obalu: 345 x 155 x 87 mm

hmotnost produktu

0,66 kg; včetně obalu: 1,19 kg

Co je obsaženo v krabici

L2722A: Mobilní skener HP Scanjet Professional 1000; vysokorychlostní kabel
USB 2.0; hadřík na čištění dráhy papíru; instalační leták a záruční leták; disk
CD-ROM se softwarem pro systémy Windows a Mac

Záruka

Jednoletá omezená záruka na hardware včetně telefonní a webové podpory.
V závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit.

Možnosti služeb a podpory

UT949E HP Care Pack, výměna následující pracovní den, 3 roky (kromě
Turecka, regionu EEM a Ruska)
UT951E HP Care Pack, standardní výměna, 3 roky (pouze v regionu EEM a v
Rusku)
UT950E HP Care Pack, vrácení produktu, 3 roky (pouze v Turecku)

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci
vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání
prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim
individuálním potřebám.

1 GB paměti RAM (2 GB pro 64bitovou verzi); Všechny systémy: 450 MB
volného místa na pevném disku, port USB 1.1 nebo vyšší, jednotka CD-ROM,
monitor SVGA 1 024 x 768, 16bitové barvy
; Mac: PowerPC 120 MHz; operační paměť 16 MB RAM; 32 MB volného místa na
pevném disku; obrazovka s rozlišením 640 x 480 a 256 barvami; jednotka
CD-ROM

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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