HP Scanjet Professional 1000 mobiele scanner

Handig vrijwel overal documenten scannen: deze scanner is ideaal
voor kleine kantoren met weinig ruimte en voor mobiele gebruikers
die bij klanten of onderweg werken.

Overal documenten digitaliseren, ook
onderweg.

Snel allerlei dubbelzijdige documenten
scannen.

● Documenten scannen waar u ook bent: op kantoor, bij
uw klanten en zelfs onderweg.

● Scan een groot aantal papierformaten, van business
cards, notities, kaarten met reliëf, handtekeningen en
A4-size documenten tot formulieren met een lengte tot
36 cm (14 inch).

● De scanner kan vrijwel overal gebruikt worden omdat
hij robuust, licht, draagbaar en compact is.
● De scanner wordt beschermd en opgeborgen in de
(meegeleverde) stevige draagtas.
● De mobiele scanner wordt gevoed via de Hi-speed
USB 2.0-poort van de pc, dus batterijen of een
netadapter zijn niet nodig.

Gemakkelijk scannen en digitale
informatie organiseren.
● Documenten scannen met één druk op de knop;
rechtstreeks scannen vanuit het programma of de
applicatie waarin u werkt.
● Scannen naar verschillende bestandsformaten: PDF,
TIFF, JPEG, Microsoft Word en ruimte op de vaste
schijf besparen door de kleinere bestandsgrootte.
● Gescande documenten en afbeeldingen organiseren,
archiveren en delen met Nuance PaperPort en scans
omzetten in bewerkbare en deelbare bestanden met
Nuance OmniPage1.
● Business cards en kaarten met reliëf scannen en
organiseren met NewSoft Presto! BizCard Reader
software1.

1 Ondersteunt alleen Windows® systemen.

● Scannen met snelheden tot 5 ppm of dubbelzijdig in één
scangang met 8 ipm via het handinvoerslot.
● Alle details en fijne tekst scannen: scherpe, heldere,
goed leesbare documenten met een scanresolutie tot
600 dpi.

HP Scanjet Professional 1000 mobiele scanner
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Scantechnologie

Contact Image Sensor (CIS)

Type scanner

Losse vellen (via handinvoerslot); Kleurenscans: Ja

Scansnelheid

5 ppm/8 ipm (zwart-wit, kleur, 300 dpi)

scanresolutie

Hardware: 600 x 600 dpi
Optisch: Tot 600 dpi

Bestandsformaat voor scannen

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, afbeelding, doorzoekbare afbeelding, standaard en
bewerkt), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Tekst - gescheiden door
komma's (*.csv), Tekst (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode tekst (*.csv, *.txt),
WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps)

Invoermodi voor scannen

Bedieningspaneel (scanknop), gebruikersapplicaties via TWAIN

Lichtbron (scannen)

3-kleuren LED (rood, groen, blauw)

Schaal- of vergrotingsbereik

10 tot 2000% in stappen van 1%

Outputresolutie dpi-instellingen

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

Grijstinten/bitdiepte

256; Bitdiepte: 48-bits

Printvolume (dagelijks)

Aanbevolen dagelijks printvolume: 100 pagina's

Detectie meervoudige invoer

Nee

Capaciteit automatische
documentinvoer

Standaard, 1 vel (via handinvoerslot)

Dubbelzijdig scannen met
documentinvoer

Ja

Mediaformaat (documentinvoer)

A4; A5; afwijkend (cheques en business cards)

Mediagewicht (documentinvoer)

49 tot 120 gr/m²

Standaard interfacemogelijkheden

Hi-Speed USB 2.0

Optionele interfacemogelijkheden

Geen

Netwerkklaar

Geen

Bedieningspaneel

2 knoppen op het frontpaneel (Annuleren, Scannen)

Geavanceerde scannerfuncties

PDF-bestanden genereren met één knop, USB-gevoed voor maximale
mobiliteit

Ondersteunde mediatypen

Papier (gewoon, inkjet), enveloppen, etiketten, cheques, kaarten (business, ID)

Twain-versie

Versie 2.0

Inbegrepen software

Alleen Windows: TWAIN-driver, HP Scanjet Software, Nuance PaperPort, Nuance
OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; alleen Mac: Mac scanprogramma

Compatibele besturingssystemen

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

Minimum systeemeisen

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

Omgevingscondities

Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35° C
Temperatuur bij opslag: -40 tot 70° C
Aanbevolen temperatuur bij gebruik: 10 tot 35° C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 10 tot 80% rel
Luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Voeding

Stroomverbruik: 2,5 Watt
Voeding: USB-gevoed

Geluidskrachtemissie

5,0 B(A)

ENERGY STAR

Ja

productcertificaten/veiligheid

IEC 60950-1 1e en 2e editie plus alle van toepassing zijnde aanvullingen en
nationale varianten; vrijwillige en verplichte certificeringen: Europa (CE),
Rusland (GOST)

EMC

Klasse B, Europa (CE), Rusland (GOST)

Afmetingen

290 x 50 x 75 mm; met verpakking: 345 x 155 x 87 mm

gewicht

660 gr; met verpakking: 1,19 kg

Meegeleverd in de doos

L2722A: HP Scanjet Professional 1000 mobiele scanner; Hi-Speed USB
2.0-kabel; reinigingsblad voor het papierpad; Installatieposter en
garantieposter; Cd-rom('s) met software voor Windows en Mac

Garantie

Een jaar hardwaregarantie, telefonische support en support via het web
inbegrepen. Garantie kan afwijken in landen waar andere voorwaarden
wettelijk verplicht zijn.

Service- en supportopties

UT949E HP Care Pack, exchange service op de volgende werkdag, 3 jaar
(uitgezonderd Turkije, EEM en Rusland)
UT951E HP Care Pack, standaard exchange service, 3 jaar (alleen EEM en
Rusland)
UT950E HP Care Pack, retour aan depot, 3 jaar (alleen Turkije)

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te
verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel
van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

GB RAM (2 GB voor 64-bits); Voor alle systemen: 450 MB vrije schijfruimte, USB
1.1-poort of hoger, cd-rom drive, 1024 x 768 SVGA-monitor, 16-bits kleur
; Mac: 120-MHz PowerPC; 16 MB RAM; 32 MB vrije schijfruimte; 640 x 480,
256-kleurendisplay; cd-rom drive

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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