HP Scanjet Professional 1000 Mobile-skanner

Praktisk dokumentskanning nesten hvor som helst: Denne
skanneren er ideell for små kontorer med liten plass og for mobile
brukere som møter kunder eller som reiser.

Digitaliser dokumenter hvor som helst og
når du reiser.

Rask skanning av mange forskjellige
tosidige dokumenter.

● Skann dokumenter der og da: På kontoret, hos
kunden og til med på reiser.

● Skann en rekke papirstørrelser, fra visittkort, notater,
pregede kort, signaturer og A4-size-dokumenter til
skjermaer som er opptil 36 cm (14") lange.

● Bær med deg og bruk skanneren nesten hvor som
helst - den er robust, lett, portabel og kompakt.
● Beskytt og oppbevar skanneren i den solide
bærevesken (inkludert).
● Driv den mobile skanneren via PCens Hi-Speed USB
2.0-port — det er ikke nødvendig med batterier eller
strømadapter.

Du kan enkelt skanne og organisere den
digitale informasjonen.
● Skann med et knappetrykk; skann direkte fra
programmet du arbeider i.
● Skann til forskjellige filformater: PDF, TIFF, JPEG,
Microsoft Word, og spar plass på harddisken med
mindre filstørrelser.
● Organiser, arkiver og del skannede dokumenter og
bilder ved hjelp av Nuance PaperPort, og konverter
skannede bilder til redigerbare og delbare filer med
Nuance OmniPage1.
● Skann og organiser visittkort og pregede kort ved å
bruke NewSoft Presto! BizCard Reader-programvare1.

1 Støtter bare Windows®-systemer.

● Skann ved opptil 5 spm eller tosidige dokumenter i ett
pass ved opptil 8 bpm ved å bruke sporet for manuell
mating.
● Fang opp alle detaljer og fin skrift: Få skarpe, klare og
leselige dokumenter med skanneoppløsning på opptil
600 dpi.

HP Scanjet Professional 1000 Mobile-skanner
TEKNISKE DATA
Skanneteknologi

CIS (Contact Image Sensor)

Skannetype

Arkmatet (via spor for manuell mating); Fargeskanning: Ja

Skannehastighet

Opptil 5 spm/8 bpm (svart-hvitt, farger, 300 dpi)

skanneoppløsning

Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi
Optisk: Opptil 600 dpi

Filformat for skanning

Punktgrafikk (*.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, bilde, søkbart bilde, normal og redigert), PNG
(*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Tekst - kommaatskilt (*.csv), Tekst (*.txt),
TIFF (*.tif), Unicode-tekst (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps)

Inndatamodi for skanning

Frontpanel (Skann-knapp), brukerprogrammer via TWAIN

Lyskilde (skanning)

3-fargers LED (rød, grønn, blå)

Bildeskalering og forstørrelsesverdi

10 til 2000 % i steg på 1 %

Dpi-innstillinger for
utskriftsoppløsning

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

Gråtonenivåer/bitdybde

256; Bitdybde: 48-bits

Kapasitet (daglig)

Anbefalt daglig driftssyklus: 100 sider

Oppdaging av flermating

Nei

Kapasitet for automatisk
dokumentmater

Standard, 1 ark (via spor for manuell mating)

Tosidig ADM-skanning

Ja

Mediestørrelse (ADM)

A4; A5; egendefinert (sjekker og visittkort)

Medievekt (ADM)

49 til 120 g/m²

Standard tilkoplingsmuligheter

Hi-Speed USB 2.0

Ekstra tilkoplingsmuligheter

Ingen

Nettverksklar

Ingen

Kontrollpanel

2 frontpanelknapper (Avbryt, Skann)

Avanserte skannerfunksjoner

Generering av PDF med ett knappetrykk, USB-drevet for maksimal portabilitet

Papirtyper som støttes

Papir (vanlig, inkjet), konvolutter, etiketter, sjekker, kort (visittkort, plast-ID)

Twain-versjon

Versjon 2,0

Inkludert programvare

Bare Windows: TWAIN-driver, HP Scanjet-programvare, Nuance PaperPort,
Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; Bare Mac: Mac Scanning Utility

Kompatible operativsystemer

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

Minimum systemkrav

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1,3 GHz prosessor, 1

Driftsmiljø

Temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C
Lagringstemperatur: -40 til 70 °C
Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C
Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 10 til 80% RF
Fuktighetsområde når uvirksom: 0 til 90 % RF

Strøm

Strømforbruk: 2,5 watt
Strømtilførsel: USB-drevet

Akustisk effektemisjon

5,0 B(A)

ENERGY STAR

Ja

informasjon om samsvar med
forskrifter/sikkerhet

IEC 60950-1 1. og 2. utgave og alle aktuelle tillegg og nasjonale derivater;
tilknyttede frivillige og obligatoriske sertifiseringer: Europa (CE), Russland
(GOST)

Elektromagnetisk kompatibilitet

Class B, Europa (CE), Russland (GOST)

Produktmål

290 x 50 x 75 mm; med emballasje: 345 x 155 x 87 mm

produktvekt

0,66 kg; med emballasje: 1,19 kg

Innhold i esken

L2722A: HP Scanjet Professional 1000 Mobile-skanner; Hi-Speed USB
2.0-kabel; rengjøringsklut for papirbane; Oppsettplakat og garantiplakat;
CD(er) med programvare for Windows og Macintosh

Garanti

Ett års begrenset maskinvaregaranti, telefon- og webstøtte inkludert.
Garantien kan variere fra land til land, avhengig av lovgivning.

Service- og støttealternativer

UT949E HP Care Pack, neste virkedag byttetjeneste, 3 år (unntatt Tyrkia, EEM
og Russland)
UT951E HP Care Pack, standard byttetjeneste, 3 år (bare EEM og Russland)
UT950E HP Care Pack, retur til depot, 3 år (bare Tyrkia)

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik
kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

GB RAM (2 GB for 64-biters); For alle systemer: 450 MB ledig harddiskplass,
USB 1.1-port eller høyere, CD-ROM-stasjon, 1024 x 768 SVGA-skjerm, 16-bits
farger
; Mac: 120 MHz PowerPC; 16 MB minne; 32 MB ledig harddiskplass; 640 x 480,
256-fargers skjerm; CD-ROM-stasjon

Besøk nettstedet vårt på http://www.hp.com for mer informasjon
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