Scaner HP Scanjet Professional 1000 Mobil

Scanare convenabilă a documentelor, virtual oriunde: acest scaner
este ideal pentru birouri mici cu puţin spaţiu şi pentru lucrători mobili
când se întâlnesc cu clienţii sau când călătoresc.

Digitizaţi documente oriunde şi în
mişcare.

Scanaţi rapid o diversitate de documente
faţă-verso.

● Capturaţi documentele imediat: în birou, în site-ul
clientului şi chiar când sunteţi pe drum.

● Scanaţi o diversitate de dimensiuni de hârtie, de la cărţi
de vizită, note, carduri în relief, semnături şi documente
A4-size, până la formulare cu lungime de până la 14
inchi/36 cm.

● Transportaţi şi utilizaţi scanerul aproape oriunde
deoarece este robust, uşor, portabil şi compact.
● Protejaţi şi stocaţi scanerul în geanta rezistentă de
transport (inclusă).
● Alimentaţi scanerul mobil prin portul USB 2.0 de
mare viteză al PC-ului — nu necesită baterii sau
adaptor de c.a.

Scanaţi şi organizaţi simplu informaţiile
digitale.
● Scanaţi prin atingerea unui buton; scanaţi direct din
programul sau aplicaţia în care lucraţi.
● Scanaţi în diferite formate de fişiere: PDF, TIFF, JPEG,
Microsoft Word şi economisiţi spaţiu de pe unitatea
de disc datorită dimensiunilor mai mici de fişiere.
● Organizaţi, arhivaţi şi partajaţi documentele şi
imaginile scanate, utilizând Nuance PaperPort şi
faceţi conversia scanărilor în fişiere editabile şi
partajabile cu Nuance OmniPage1.
● Scanaţi şi organizaţi cărţile de vizită şi cardurile în
relief, utilizând NewSoft Presto! Software BizCard
Reader1.

1 Acceptă numai sisteme Windows®.

● Scanaţi cu până la 5 ppm sau faţă-verso într-o singură
trecere de până la 8 ipm, utilizând slotul de alimentare
manuală.
● Capturaţi toate detaliile şi le imprimaţi fin: cu rezoluţia
de scanare de până la 600 dpi, obţineţi precizie,
claritate, documente lizibile.

Scaner HP Scanjet Professional 1000 Mobil
SPECIFICAŢII TEHNICE
Tehnologie de scanare

Contact Image Scanner (CIS)

Tip scanare

Alimentare coli (utilizând slotul de alimentare manuală); Scanare color: Da

Viteză de scanare

Până la 5 ppm/8 ipm (alb-negru, color, 300 dpi)

rezoluţie de scanare

Hardware: Până la 600 x 600 dpi
Optic: Maximum 600 dpi

Format fişier scanat

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, imagine, imagine în care se pot face căutări, normal şi
editat), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Text - cu separare prin virgulă
(*.csv), Text (*.txt), TIFF (*.tif), Text Unicode (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3
(*.wpd), XPS (*.xps)

Moduri de intrare scanare

Panou frontal (buton Scanare), aplicaţii utilizator prin TWAIN

Sursă de lumină (scanare)

3 LED-uri color (roşu, verde, albastru)

Rată scalare sau mărire imagine

10 la 2000% în etape de 1%

Setări rezoluţie de ieşire (dpi)

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

Niveluri nuanţe de gri/adâncime bit

256; Adâncime biţi: 48 biţi

Volum de lucru (zilnic)

Ciclul zilnic de funcţionare recomandat: 100 de pagini

Detecţie alimentare multiplă

Nu

Capacitatea alimentatorului automat
de documente

Standard, 1 coală (utilizând slotul de alimentare manuală)

Scanare duplex cu alimentator
automat de documente

Da

Dimensiune suport (ADF)

A4; A5; particularizat (cecuri şi cărţi de vizită)

Greutate suport (ADF)

49 - 120 g/m²

Conectivitate standard

USB 2.0 de mare viteză

Conectivitate opţională

Nimic

Pregătit pentru folosire în reţea

Nimic

Panou de control

2 butoane pe panoul frontal (Anulare, Scanare)

Funcţii avansate de scanare

Generare PDF la apăsarea unui buton, alimentare prin USB pentru portabilitate
maximă

Tipuri suport acceptate

Hârtie (simplă, inkjet), plicuri, etichete, cecuri, cărţi de vizită (afaceri, ID din
plastic)

Versiune TWAIN

Versiunea 2.0

Software inclus

Numai pentru Windows: Driver TWAIN, software HP Scanjet, Nuance PaperPort,
Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; numai pentru Mac: utilitar de
scanare pentru Mac

Sisteme de operare compatibile

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

Cerinţe minime de sistem

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: procesor de 1,3 GHz, 1

Mediu de funcţionare

Temperatură de funcţionare: 10 la 35° C
Variaţie temperatură stocare: -40 la 70°C
Temperatură de funcţionare recomandată: 10 la 35° C
Interval de umiditate de funcţionare recomandat: 10 - 80% RH
Interval de umiditate pt. nefuncţionare: 0 - 90% RH

putere

Consum energie: 2,5 W
Cerinţe de alimentare: Alimentare USB

Emisii de putere acustică

5,0 B(A)

ENERGY STAR

Da

informaţii despre reglementările
privind conformitatea/siguranţa

Ediţiile 1 şi 2 IEC 60950-1 şi toate amendamentele aplicabile şi derivatele
naţionale; certificări asociate, voluntare şi obligatorii: Europa (CE), Rusia (GOST)

Compatibilitate electromagnetică

Clasa B, Europa (CE), Rusia (GOST)

Dimensiunile produsului

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

greutate produs

0,66 kg; împachetat: 1,19 kg

Ce se găseşte în cutie

L2722A: Scaner HP Scanjet Professional 1000 Mobile; cablu USB 2.0 de mare
viteză; lavetă curăţare cale de introducere a hârtiei; Poster de instalare şi
poster de garanţie; CD-ROM-uri cu software pentru Windows şi Mac

Garanţie

Un an de garanţie limitată pentru hardware, care include asistenţă telefonică şi
pe Web. Garanţia poate varia de la o ţară/regiune la alta în funcţie de legislaţia
locală.

Opţiuni de service şi asistenţă

UT949E HP Care Pack, serviciu de înlocuire următoarea zi lucrătoare, 3 ani (cu
excepţia Turciei, EEM şi Rusiei)
UT951E HP Care Pack, serviciu standard de înlocuire, 3 ani (numai EEM şi
Rusia)
UT950E HP Care Pack, returnare la depozit, 3 ani (numai Turcia)

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi
mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi
afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin
serviciile HP Care Pack.

GB RAM (2 GB pentru 64 de biţi); Pentru toate sistemele: 450 MB spaţiu
disponibil pe hard disk, port USB 1.1 sau superior, unitate CD-ROM, monitor
SVGA 1024 x 768, culori pe 16 biţi
; Mac: PowerPC la 120 MHz; 16 MB RAM; 32 MB spaţiu disponibil pe hard disk;
afişaj color 256 640 x 480; unitate CD-ROM

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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