HP Scanjet Professional 1000 mobil lapolvasó

Kényelmes dokumentumbeolvasás szinte mindenütt: ez a lapolvasó
ideális a kis területű irodák és az ügyfelek között mozgó vagy utazó,
mobil munkatársak számára.

Dokumentumok digitalizálása bármely
helyen és útközben is.

Különféle kétoldalas dokumentumok gyors
beolvasása.

● Dokumentumok digitalizálása mindenütt: az
irodában, az ügyfél telephelyén és akár útközben is.

● Sokféle papírméret beolvasása a névjegyektől,
feljegyzésektől, dombornyomott kártyáktól,
aláírásoktól és A4-size dokumentumoktól az akár 36
cm (14") hosszú űrlapokig.

● A lapolvasó erős, könnyű, hordozható és kicsi, így
szinte mindenütt használható.
● A lapolvasó megóvására és tárolására az erős
hordtáska szolgál (tartozék).
● A mobil lapolvasó a számítógép nagy sebességű USB
2.0 portjáról kap tápellátást – akkumulátorokra vagy
váltóáramú adapterre nincs szükség.

A digitális információk könnyű
beolvasása és rendezése.
● Beolvasás gombnyomásra; beolvasás közvetlenül az
éppen használt programból vagy alkalmazásból.
● Beolvasás különböző fájlformátumokban: PDF, TIFF,
JPEG, Microsoft Word, a kisebb fájlméretek révén
pedig a merevlemezen lemezterület takarítható meg.
● A Nuance PaperPort használatával a beolvasott
dokumentumok és képek rendezhetők, archiválhatók
és megoszthatók, a Nuance OmniPage1 segítségével
pedig a beolvasások szerkeszthető és megosztható
fájlokká alakíthatók.
● A NewSoft Presto! használatával beolvashatók és
rendezhetők a névjegyek és dombornyomott kártyák
BizCard Reader szoftver1.

1 Csak Windows® operációs rendszereket támogat.

● A kézi adagolónyílással percenként akár 5 oldal vagy
kétoldalas megoldásban egy menetben percenként akár
8 kép olvasható be.
● A részletek és az apró betűs szövegek sem maradnak
ki: éles, tiszta, olvasható dokumentumok akár 600 dpi
beolvasási felbontásban.

HP Scanjet Professional 1000 mobil lapolvasó
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Beolvasási technológia

Contact Image Sensor (CIS) technológia

Beolvasás típusa

Lapadagolás (a manuális lapadagolóval); Színes beolvasás: Igen

Beolvasás sebessége

Percenként akár 5 oldal/8 kép (ff, színes, 300 dpi)

lapolvasási felbontás

Hardver: Max. 600 x 600 dpi
Optikai: Legfeljebb 600 dpi

Beolvasási fájlformátum

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, kép, kereshető kép, normál és szerkesztett), PNG (*.png),
RTF 2000 ExactWord (*.rtf), szöveg – Comma Separated (*.csv), szöveg (*.txt),
TIFF (*.tif), Unicode szöveg (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps)

Lapolvasási bevitel

Előlap (beolvasás gomb), felhasználói alkalmazások TWAIN-en keresztül

Fényforrás (lapolvasáshoz)

3 színes LED (piros, zöld, kék)

Kép méretezési vagy nagyítási
tartomány

10–2000%, 1%-os lépésenként

Kimeneti felbontás dpi beállításai

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

Szürkeárnyalatos szintek / bitmélység

256; Bitmélység: 48 bites

Karbantartási ciklus (napi)

Javasolt napi terhelhetőség: 100 oldal

Többszörös behúzás érzékelése

Nem

Automatikus lapadagoló kapacitása

Standard, 1 lap (a manuális lapadagolóval)

Kétoldalas beolvasás (automatikus
dokumentumadagoló)

Igen

Hordozóanyagok mérete
(automatikus dokumentum-adagoló)

A4; A5; egyedi (csekkek és névjegyek)

Hordozóanyagok súlya (automatikus
dokumentum-adagoló)

49–120 g/m²

Szabvány csatlakoztathatóság

Hi-Speed USB 2.0

Választható csatlakoztathatóság

Egyik sem

Hálózatkész

Egyik sem

Kezelőpanel

2 előlapi gomb (törlés, beolvasás)

A lapolvasó speciális funkciói

Egygombos PDF-írás, USB-s tápellátás a maximális hordozhatóság érdekében

Támogatott papírtípusok

Papír (sima, tintasugaras), borítékok, címkék, csekkek, kártyák (névjegy,
műanyag azonosító)

Twain verziószáma

2.0-s verzió

Szoftver mellékelve

Csak Windows operációs rendszer esetén: TWAIN illesztőprogram, HP Scanjet
szoftver, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6;
Csak Mac esetén: Mac lapolvasó segédprogram

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64 bites),
Mac OS X v 10.5, v 10.6

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1,3 GHz-es

Működési környezet

Működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány: -40–70°C
Javasolt működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Javasolt működési páratartalom tartomány: 10–80% relatív páratartalom
Nyugalmi páratartalom-tartomány: 0–90% relatív páratartalom

Áramellátás

Energiafogyasztás: 2,5 watt
Tápellátási igény: USB-s tápellátás

Zajkibocsátás

5,0 B(A)

ENERGY STAR

Igen

jogi és biztonsági tudnivalók

IEC 60950-1 1. és 2. kiadás, valamint minden vonatkozó módosítás és
nemzeti előírás; vonatkozó önkéntes és kötelező tanúsítványok: Európa (CE),
Oroszország (GOST)

Elektromágneses megfelelés

B osztály, Európa (CE), Oroszország (GOST)

A termék mérete

290 x 50 x 75 mm; csomagolva: 345 x 155 x 87 mm

a termék tömege

0,66 kg; csomagolva: 1,19 kg

A doboz tartalma

L2722A: HP Scanjet Professional 1000 mobil lapolvasó; Nagy sebességű USB
2.0 kábel; papírúttisztító kendő; Telepítési és garanciális útmutató;
CD-ROM(-ok) szoftverrel Windows és Mac operációs rendszerekhez

Garancia

Egyéves korlátozott hardvergarancia, telefonos és webes támogatással. A
garancia az adott ország jogszabályaitól függően változhat.

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

UT949E HP Care Pack, következő munkanapi csereszolgáltatás, 3 év
(Törökország, EEM és Oroszország kivételével)
UT951E HP Care Pack, alap csereszolgáltatás, 3 év (csak EEM és Oroszország)
UT950E HP Care Pack, vissza a lerakathoz, 3 év (csak Törökország)

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

processzor, 1 GB RAM (64 bites rendszer esetén 2 GB); Minden rendszerhez:
450 MB szabad merevlemez-terület, USB 1.1 vagy újabb port,
CD-ROM-meghajtó, 1024 x 768 SVGA monitor, 16 bites szín;
Mac: 120 MHz PowerPC; 16 MB RAM; 32 MB szabad merevlemez-terület; 640 x
480 felbontású, 256 színű kijelző; CD-ROM-meghajtó

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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