HP Scanjet Professional 1000 mobil skanner

Praktisk dokumentskanning i princip var som helst: denna skanner
är idealisk för små kontor med lite plats och för mobil personal
under kundbesök och resor.

Digitalisera dokument var som helst,
även på resande fot.

Skanna snabbt olika slags dubbelsidiga
dokument.

● Skanna dokument var du än befinner dig: på
kontoret, hos kunden eller på resande fot.

● Skanna olika pappersstorlekar, allt från visitkort,
anteckningar, präglade kort, signaturer och
A4-size-dokument till blanketter med en längd upp till
14 tum/36 cm.

● Ta med dig och använd skannern i princip överallt –
den är robust, lätt, bärbar och kompakt.
● Skydda och förvara skannern i den robusta
transportväskan (medföljer).
● Strömförsörj den mobila skannern via din PCs
Hi-speed USB 2.0-port – inga batterier och ingen
nätadapter behövs.

Skanna och organisera enkelt din digitala
information.
● Skanna med en knapptryckning; skanna direkt från
det program eller den applikation som du arbetar i.
● Skanna i olika filformat: PDF, TIFF, JPEG, Microsoft
Word och spara diskutrymme på hårddisken med
mindre filstorlekar.
● Organisera, arkivera och dela skannade dokument
och bilder med Nuance PaperPort och omvandla
skanningar till redigerbara och delbara filer med
Nuance OmniPage1.
● Skanna och organisera visitkort och präglade kort
med NewSoft Presto! BizCard Reader-programvara1.

1 Stöder endast Windows®-system.

● Skanna upp till 5 sid/min eller dubbelsidigt i ett svep
med upp till 8 bilder/min med manuell matning.
● Fånga alla detaljer och tecken: du får skarpa, tydliga,
läsbara dokument med upp till 600 dpi
skanningsupplösning.

HP Scanjet Professional 1000 mobil skanner
TEKNISK INFORMATION
Avläsningsteknik

Contact Image Sensor (CIS)

Skanningstyp

Arkmatad (via manuellt matningsfack); Färgskanning: Ja

Skanningshastighet

Upp t 5 sid/8 bld/min (sv/v, färg, 300 dpi)

skanningsupplösning

Hårdvara: Upp till 600 x 600 dpi
Optisk: Upp till 600 dpi

Filformat för skanning

Bitmapp (*.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, bild, sökbar bild, normal och redigerad), PNG (*.png), RTF
2000 ExactWord (*.rtf), text - kommaseparerad (*.csv), text (*.txt), TIFF (*.tif),
Unicode-text (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps)

Metod för inläsning vid skanning

Frontpanel (skanningsknapp), användarapplikationer via TWAIN

Ljuskälla (skanning)

LED med 3 färger (röd, grön, blå)

Bildskalning eller förstoringsintervall

10 till 2 000% i steg om 1 %

Upplösningsinställningar för
utmatning

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

Gråskalenivåer/Bitdjup

256; Bitdjup: 48-bitars

Driftscykel (per dag)

Rekommenderad användning per dag: 100 sidor

Detektering av flerarksinmatning

Nej

Kapacitet för automatisk
dokumentmatare

Standard, 1 ark (via manuellt matningsfack)

Dubbesidig ADM-skanning

Ja

Mediestorlek (ADM)

A4; A5; anpassat (checker och visitkort)

Medievikt (ADM)

49 till 120 g/m²

Standardanslutning

Hi-Speed USB 2.0

Anslutning som tillval

Inga

Nätverksklar

Inga

Kontrollpanel

2 knappar på frontpanelen (Avbryt, Skanna)

Avancerade skannerfunktioner

PDF-generering med en knapptryckning, USB-strömförsörjd för maximal
bärbarhet

Media som stöds

Papper (vanligt, bläckstråle-), kuvert, etiketter, checker, kort (visitkort, ID-kort
av plast)

Twain-version

Version 2.0

Medföljande program

Endast Windows: TWAIN-drivrutin, HP Scanjet Software, Nuance PaperPort,
Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; endast Mac: Mac
skanningsverktyg

Kompatibla operativsystem

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

Lägsta systemkrav

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

Driftsmiljö

Driftstemperatur: 10 to 35 ºC
Förvaringstemperatur: -40 till 70 °C
Rekommenderad driftstemperatur: 10 to 35 ºC
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH
Luftfuktighet vid förvaring: 0 - 90 % RH

Strömförsörjning

Strömförbrukning: 2,5 W
Strömförsörjning: USB-strömförsörjd

Ljudeffekt

5,0 B(A)

ENERGY STAR

Ja

anpassning till normer/säkerhet

IEC 60950-1 1:a och 2:a utgåvan och alla tillämpliga tillägg och nationella
anpassningar; associerade frivilliga och obligatoriska certifikat: Europa (CE),
Ryssland (GOST)

Elektromagnetisk kompatibilitet

Klass B, Europa (CE), Ryssland (GOST)

Produktmått

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

produktens vikt

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

Medföljer

L2722A: HP Scanjet Professional 1000 mobil skanner; Hi-Speed USB
2.0-kabel; rengöringsduk för pappersbana; Installationsguide och
garantiinformation; CD-ROM med programvara för Windows och Mac

Garanti

Ett års begränsad hårdvarugaranti, telefon- och webbsupport ingår. Garantin
kan variera mellan olika länder på grund av olika lagkrav.

Service- och supporttillval

UT949E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 3 år (ej i Turkiet, EEM
och Ryssland)
UT951E HP Care Pack, standardutbyte, 3 år (endast EEM och Ryssland)
UT950E HP Care Pack, retur till depå, 3 år (endast Turkiet)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskriftsoch bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är
överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

GB RAM (2 GB för 64-bitars); För alla system: 450 MB tillgängligt
hårddiskutrymme, USB 1.1-port eller senare, CD-ROM-enhet, 1024 x 768
SVGA-bildskärm, 16-bitars färg
; Mac: 120 MHz PowerPC; 16 MB RAM; 32 MB tillgängligt hårddiskutrymme; 640
x 480-fönster med 256 färger; CD-ROM-enhet

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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