Fotoskener HP Scanjet G3110

Řada fotoskenerů HP Scanjet G3110 je určena uživatelům, kteří
hledají nejsnadnější způsob skenování, uchování a obnovení
fotografií, diapozitivů a negativů a také možnost skenování, sdílení,
archivace a správy dokumentů.

Díky velmi kvalitnímu skenování a
snadnému obnovení získáte lepší
výsledky.

Písemnosti lze převést na upravitelné
dokumenty a digitální soubory podporující
snadnou archivaci.

● Díky rozlišení 4 800 x 9 600 dpi 1 a 48bitovým
barvám se fotografie přemění na vysoce kvalitní
digitální obrazy podporující snadné sdílení. Dodaný
software umožňuje odstranit efekt červených očí,
upravit kontrast, obnovit vybledlé barvy a odstranit
poškození způsobená prachem a škrábance.

● Důležité dokumenty můžete převést na soubory PDF
podporující snadnou archivaci nebo je převést na
upravitelný text pomocí softwaru pro optické
rozpoznávání znaků (OCR). Díky tlačítkům rychlé volby
Kopírování a Skenování do e-mailu si vychutnáte
rychlost a pohodlí používání.

Můžete skenovat několik fotografií,
diapozitivů, negativů nebo 3D předmětů
současně a uložit je do samostatných
souborů.
● Najednou můžete skenovat několik předloh – až čtyři
35mm diapozitivy, pět negativů nebo tři fotografie
formátu 10 x 15 cm – a uložit je jako samostatné
soubory. Vynikajících výsledků dosáhnete také při
skenování z otevřených knih, orámovaných obrazů a
dokonce i 3D předmětů, například šperků nebo
sběratelských předmětů.

1 Maximální rozlišení může být omezeno systémovými faktory PC a velikostí předlohy

Fotoskener HP Scanjet G3110
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technologie skenování

Charge Coupled Device (CCD)

Typ skeneru

Ploché provedení; Barevné skenování:

rozlišení skenování

Hardware: Až 4800 x 9600 dpi
Optické: Až 4800 dpi
Rozšířené: Neomezené

Formát skenovaných souborů

Microsoft® Windows®: PDF, PDF (lze prohledávat), TIFF, TIFF s kompresí, JPG,
BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF,
PICT, RTF, TXT, HTML

Vstupní režimy skenování

Skenování z čelního panelu (reflexní skenování ze skla, převodové skenování
fóliových materiálů), kopírování, skenování do e-mailu, skenování do souboru
PDF; software HP Photosmart, skenovat obrázek, skenovat dokument,
skenovat film, kopírovat; uživatelská aplikace využívající rozhraní TWAIN;
integrovaný adaptér na transparentní materiály (převodové skenování fóliových
materiálů)

Provozní prostředí

Rozsah provozních teplot: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 60 °C
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 až 35 °C
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 80% RH
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 0 až 90% RH

Napájení

Spotřeba energie: maximálně 15 W
Požadavky na napájení: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)

ENERGY STAR

ano

informace o kompatibilitě s
předpisy/bezpečnost

Zpráva CB (IEC 60950-1: 2001, včetně Severní Ameriky CSA/UL 60950-1 &
Evropa EN 60950-1:2001, dále všechny příslušné dodatky, všechny
požadované skupiny a národní rozdíly podle nejnovějšího bulletinu CB). Rusko
(GOST), Čína (CCC), Tchaj-wan (BSMI)

Elektromagnetická kompatibilita

EU (certifikát způsobilosti CE), Severní Amerika (FCC a Kanadská deklarace
EMC), Austrálie (ACA), Nový Zéland (ACA), Rusko (GOST), Korea (MIC), Taiwan
(BSMI), Čína (CCC)

Rozsah zvětšení/zmenšení obrazu

10 až 2400 % v krocích po 1 %

Nastavení výstupního rozlišení

150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800

Rozměry produktu

455 × 305 × 70 mm; včetně obalu: 542 × 131 × 443 mm

Odstíny šedé / bitová hloubka

256; Bitová hloubka: 48bitové

hmotnost produktu

2,9 kg; včetně obalu: 3,74 kg

Detekce podání více listů současně

Ne

Co je obsaženo v krabici

Kapacita automatického podavače
dokumentů

Žádné

L2698A: fotoskener HP Scanjet G3110; adaptér napájení / napájecí kabel;
kabel USB; disky CD-ROM se softwarem a uživatelskou příručkou; Instalační
leták; Prohlášení o záruce

Externí vstupní/výstupní porty

1 Hi-Speed USB 2.0

Záruka

Standardní připojitelnost

Hi-Speed USB 2.0

Připravenost k provozu v síti

Žádné

Omezená jednoletá záruka na hardware (Kanada), 90denní omezená záruka
na hardware (US), včetně telefonické a webové podpory. V závislosti na
místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit.

Ovládací panel

4 tlačítka (kopírovat, skenovat, skenovat do e-mailu, skenovat do souboru PDF)

Možnosti služeb a podpory

Podporované typy médií

Papír (inkoustový, laserový, obyčejný), fotomateriál (haloid stříbra,
pigmentový), 3D objekty, 35 mm diapozitivy a negativy (za použití průhledného
adaptéru média)

Twain verze

Verze 1.9

Dodávaný software

Software HP Photosmart pro systémy Windows® a Macintosh (včetně
integrovaného softwaru OCR, odstranění prachu a škrábanců, HP Image Editor,
obnovení vybledlých barev, HP Red-eye Removal (funkce potlačení efektu
červených očí), HP Adaptive Lighting)

UH262E HP Care Pack, služba výměny během následujícího pracovního dne, 3
roky
UH261E HP Care Pack, služba výměny během následujícího pracovního dne, 2
roky
UJ996E HP Care Pack, standardní služba výměny, 3 roky
UH258E HP Care Pack, vrácení produktu, 3 roky. (UJ996E: jen EEM a Rusko,
UH258E: jen Turecko, UH262E/UH261E: zbytek Evropy)

Kompatibilní operační systémy

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion a
Mountain Lion

Minimální požadavky na systém

Počítač: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, procesor 1,3 GHz,
1 GB paměti RAM (2 GB pro 64bitovou verzi)
Mac: Mac OS X v10.6, Lion a Mountain Lion (Mac OS X v10.4.11 a řešení v10.5
lze stáhnout ze stránek hp.com).

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci
vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání
prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim
individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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