Mobilný skener HP Scanjet Professional 1000

Praktické virtuálne skenovanie dokumentov kdekoľvek: tento skener
je ideálny pre malé kancelárie s malými priestormi a pre mobilných
pracovníkov pri stretnutí so zákazníkmi alebo počas cestovania.

Digitalizujte dokumenty kdekoľvek a na
cestách.

Rýchle skenovanie rôznych obojstranných
dokumentov.

● Zachytávajte dokumenty okamžite: v kancelárii, na
zákazníckej strane a dokonca aj na cestách.

● Skenujte rôzne veľkosti papierov od vizitiek, poznámok,
embosovaných kariet, podpisov a dokumentov s
veľkosťou A4-size až po formuláre s veľkosťou do 36
cm.

● Prenášajte a používajte skener takmer kdekoľvek,
pretože je robustný, ľahký, prenosný a kompaktný.
● Chráňte a skladujte skener v robustnom prenosnom
puzdre (dodávané).
● Napájajte mobilný skener cez vysokorýchlostný USB
2.0 port vášho počítača — nie sú potrebné žiadne
batérie ani sieťový adaptér.

Jednoducho skenujte a organizujte vaše
digitálne informácie.
● Skenujte na jedno stlačenie tlačidla; skenujte priamo
z programu alebo aplikácie v ktorej pracujete.
● Skenujte do rôznych formátov súborov: PDF, TIFF,
JPEG, Microsoft Word a šetrite miesto na vašom
pevnom disku s menšími súbormi.
● Organizujte, archivujte a zdieľajte naskenované
dokumenty a obrázky pomocou Nuance PaperPort a
konvertujte naskenované dokumenty na upraviteľné
a zdieľateľné súbory s Nuance OmniPage1.
● Skenujte a organizujte vizitky a vystupujúce karty
pomocou NewSoft Presto! Softvér BizCard Reader1.

1 Podporuje iba systémy Windows®.

● Skenujte až do rýchlosti 5 str/min alebo obojstranne v
jednom kroku až 8 obr/min pomocou manuálneho
podávača.
● Zachyťte všetky detaily a kvalitné výtlačky: získajte
ostré, čisté, čitateľné dokumenty pri rozlíšení skenovania
600 dpi.

Mobilný skener HP Scanjet Professional 1000
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

Kontaktný obrazový snímač (CIS)

Typ skenera

Podávanie listov (cez otvor na manuálne podávanie); Farebné skenovanie: Áno

Rýchlosť skenovania

Do 5 str./min./8 obr./min. (čb, farebne, 300 dpi)

rozlíšenie pri skenovaní

Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi

Formát naskenovaného súboru

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, obrázok, vyhľadateľný obrázok, normálne a upraviteľné),
PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Text - oddelené čiarkou (*.csv), Text
(*.txt), TIFF (*.tif), Unicode Text (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS
(*.xps)

Režimy vstupu pri skenovaní

Predný panel (tlačidlo Skenovať), užívateľské aplikácie cez TWAIN

Zdroj svetla (snímanie)

3 farebná LED (červená, zelená, modrá)

Rozsah zmien mierky alebo zväčšenia
obrázka

10 až 2 000 % v prírastkoch po 1 %

Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi

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

Odtiene šedej/bitová hĺbka

256; Bitová hĺbka: 48-bitový

Pracovný cyklus (denný)

Odporúčaný denný cyklus tlače: 100 strán

Detekcia vstupu viacerých stránok

Nie

Kapacita automatického podávača
dokumentov

Štandard, 1 list (cez otvor na manuálne podávanie)

Obojsmerné snímanie ADF

Áno

Veľkosť médií (ADF)

A4; A5; vlastné (šeky a vizitky)

Hmotnosť médií (ADF)

49 až 120 g/m²

Štandardné pripojenie

Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Voliteľné pripojenie

Žiadne

Použiteľnosť v sieti

Žiadne

Ovládací panel

2 tlačidlá na prednom paneli (Zrušiť, Skenovať)

Rozšírené funkcie skenera

Vytvorenie PDF jedným tlačidlom, napájanie z USB pre maximálnu mobilitu

Podporované typy médií

Papier (kancelársky, pre atramentovú tlačiareň), obálky, štítky, šeky, karty
(vizitky, plastové karty)

Verzia štandardu TWAIN

Verzia 2,0

Zahrnutý softvér

Iba Windows: ovládač TWAIN, softvér HP Scanjet, Nuance PaperPort, Nuance
OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; iba Mac: Skenovací nástroj pre Mac

Kompatibilné operačné systémy

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista
(64-bitový), Mac OS X verzia 10.5 a 10.6

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; procesor

Prevádzkové prostredie

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: –40 až 70 °C
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: od 0 do 90% relatívnej vlhkosti

napájanie

Príkon: 2.5 wattov
Požiadavky na napájanie: Napájané z USB

Emisie akustického výkonu

5,0 B(A)

ENERGY STAR

Áno

informácie a zabezpečenie zhody s
regulatívnymi ustanoveniami

IEC 60950-1 1. a 2. edícia a všetky príslušné opravy a národné odvodenia;
súvisiace dobrovoľné a povinné certifikáty: Európa (CE), Rusko (GOST)

Elektromagnetická kompatibilita

Trieda B, Európa (CE), Rusko (GOST)

Rozmery produktov

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

hmotnosť produktu

0,66 kg; balené: 1,19 kg

Čo je v krabici

L2722A: Mobilný skener HP Scanjet Professional 1000; Kábel Hi-Speed USB
2.0; handrička na čistenie dráhy papiera; Plagát pre nastavenie a plagát so
zárukou; CD-ROM disk(y) so softvérom pre systém Windows a Mac

Záruka

Obmedzená záruka na hardvér 1 rok vrátane telefonickej a webovej podpory.
Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonných
požiadaviek.

Možnosti servisu a podpory

UT949E HP Care Pack, Služba výmeny na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
(okrem Turecka, EEM a Ruska)
UT951E HP Care Pack, štandardná služba výmeny, 3 roky (iba EEM a Rusko)
UT950E HP Care Pack, vrátenie do skladu, 3 roky (iba Turecko)

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové
a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je
cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

1,3 GHz, 1 GB pamäte RAM (2 GB pre 64-bitový); Pre všetky systémy: 450 MB
voľného miesta na pevnom disku, port USB 1.1 alebo novší, jednotka CD-ROM,
monitor SVGA 1024 x 768, 16-bitové farby
; Mac: 120 MHz PowerPC; 16 MB RAM; 32 MB voľného miesta na pevnom disku;
640 × 480, 256-farebný displej; jednotka CD-ROM

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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