Scanner portátil HP Scanjet Profissional 1000

Digitalização conveniente de documentos praticamente em
qualquer lugar: este scanner é ideal para pequenos escritórios com
pouco espaço e para trabalhadores que visitam os clientes ou em
viagem.

Digitalize documentos em qualquer lugar
e em movimento.

Digitalize rapidamente vários documentos
de ambos os lados.

● Capture os documentos no local: no escritório, no
local do seu cliente e até mesmo na estrada.

● Digitalize uma variedade de tamanhos de papel, desde
cartões de visita, notas, cartões comerciais, assinaturas
e documentos A4-size, com formatos até 14 pol./36
cm.

● Transporte e utilize o digitalizador em qualquer lugar,
é robusto, leve, portátil e compacto.
● Proteja e guarde o scanner na robusta caixa
(incluída).
● Com alimentação através da porta USB 2.0 Hi-speed
do seu PC — sem baterias ou adaptadores CA.

Digitalize e organize a sua informação
digital facilmente.
● Impressão com um toque num botão; digitalize
directamente do programa ou aplicação que esteja a
utilizar.
● Digitalize em diferentes formatos de ficheiros: PDF,
TIFF, JPEG, Microsoft Word, e poupe espaço no seu
disco rígido com tamanhos de ficheiros mais
pequenos.
● Organize, arquive e partilhe documentos e imagens
digitalizadas. Utilize o Nuance PaperPort e
transforme as digitalizações em ficheiros editáveis
para partilhar com o Nuance OmniPage1.
● Digitalize e organize cartões de visita e cartões
comerciais, utilizando o NewSoft Presto! Software do
leitor de Cartões BizCard Reader1.

1 Apenas para sistemas Windows®.

● Digitalize até 5 ppm ou de ambos os lados de uma única
passagem até 8 ipm, utilizando a alimentação manual.
● Capture todos os detalhes, impressão excelente:
obtenha documentos nítidos, limpos e legíveis a uma
resolução de digitalização de 600 ppp.

Scanner portátil HP Scanjet Profissional 1000
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tecnologia de Digitalização

Sensor de imagem por contacto (contact image sensors - CIS)

Tipo de digitalização

Alimentação manual de folhas; Digitalização a cores: Sim

Velocidade de Digitalização

Até 5 ppm/8 ipm (p&b, cores, 300 ppp)

resolução da digitalização

Hardware: Até 600 x 600 ppp
Óptica: Até 600 ppp

Formato de Ficheiro de Digitalização

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, imagem, imagem pesquisável, normal e editada), PNG
(*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Text - Separação de Vírgulas (*.csv), Text
(*.txt), TIFF (*.tif), Unicode Text (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS
(*.xps)

Modos de Entrada para Digitalização

Painel frontal (botão digitalizar), aplicações do utilizador por TWAIN

Fonte de luz (digitalização)

LED 3 cores (Vermelho, Verde, Azul)

Limite de Ampliação ou Conversão de
Escala de Imagens

10 até 2.000%, em incrementos de 1%

Definições de ppp de resolução de
saída

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

Niveis de escala de
cinzas/Profundidade de bits

256; Profundidade de Bits: 48 bits

Ciclo de trabalho (diário)

Ciclo de trabalho diário recomendado: 100 páginas

Detecção de multi-alimentação

Não

Capacidade do Alimentador
Automático de Documentos

Padrão, 1 folha (utilizando a alimentação manual)

Digitalização frente e verso ADF

Sim

Tamanho de suporte (ADF)

A4; A5; personalizado (cheques e cartões de visita)

Peso de suportes (ADF)

49 a 120 g/m²

Conectividade de Série

Hi-Speed USB 2.0

Conectividade Opcional

Nenhuma

Pronto para trabalhar em rede

Nenhuma

Painel de Controlo

2 botões no painel frontal (Cancelar, Digitalizar)

Características avançadas do scanner

Criação de PDF com um botão, alimentação USB para uma maior portabilidade

Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Papel (normal, inkjet), envelopes, etiquetas, cheques, cartões (visita, cartões
plásticos ID)

Versão TWAIN

Versão 2,0

Software Incluído

Windows apenas: Unidade TWAIN, HP Scanjet Software, Nuance PaperPort,
Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; Mac apenas; Mac Scanning
Utility

Sistemas Operativos Compatíveis

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64 bits),
Mac OS X v 10,5, v 10,6

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: processador de 1,3

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35° C
Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 70 °C
Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 a 35° C
Amplitude de Humidade Recomendada para Funcionamento: 10 a 80% HR
Intervalo Humidade de Não Funcionamento: 0 a 90% HR

Alimentação

Consumo de energia: 2,5 Watts
Requisitos de Energia: Alimentação USB

Emissões de potência acústica

5,0 B(A)

ENERGY STAR

Sim

informação sobre o cumprimento de
normas/segurança

1ª e 2ª Edição IEC 60950-1 e todas as emendas aplicáveis e derivações
nacionais; certificações voluntárias e obrigatórias associadas: Europa (CE),
Rússia (GOST)

Compatibilidade Electromagnética

Class B, Europa (CE), Rússia (GOST)

Dimensões do produto

290 x 50 x 75 mm; na caixa: 345 x 155 x 87 mm

peso do produto

0,66 kg ; na caixa: 1,19 kg

Conteúdo da embalagem

L2722A: Scanner portátil HP Scanjet Profissional série 1000 cabo Hi-Speed
USB 2.0; pano de limpeza da via do papel; Póster de instalação e Póster de
Garantia; CD-ROM(s) com software para Windows e Mac

Garantia

Garantia limitada de um ano em hardware, suporte telefónico e web incluídos.
A garantia pode variar conforme as leis de cada país.

Opções de Serviço e Suporte

UT949E HP Care Pack, Serviço de troca no dia útil seguinte, 3 anos (excepto
Turquia, EEM e Rússia)
UT951E HP Care Pack, Serviço de troca standard, 3 anos (apenas EEM e
Rússia)
UT950E HP Care Pack, Devolução ao armazém, 3 anos (apenas Turquia)

Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o seu
ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com assistência
especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades através dos serviços HP
Care Pack.

GHz, 1 GB de RAM (2 GB para 64 bits); Para todos os sistemas: 450 MB de
espaço livre em disco rígido, porta USB 1.1 ou superior, unidade de CD-ROM,
monitor 1024 x 768 SVGA, cor 16 bits
; Mac: 120 MHz PowerPC; 16 MB RAM; 32 MB de espaço disponível em disco
rígido; ecrã com 640 x 480 a 256 cores; unidade de CD-ROM

Para mais informações, visite o nosso site da Internet em http://www.hp.com
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