Σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet G3110

Ο σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet G3110 έχει σχεδιαστεί για
εκείνους που ψάχνουν την απλούστερη λύση για σάρωση,
συντήρηση και αποκατάσταση φωτογραφιών, slide και αρνητικών,
προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα σάρωσης,
διαμοιρασμού, αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων.

Επωφεληθείτε περισσότερο από τις
φωτογραφίες σας με σάρωση υψηλής
ποιότητας και εύκολη αποκατάσταση.

Μετατρέψτε τα έγγραφά σας σε
επεξεργάσιμα έγγραφα και σε ψηφιακά
αρχεία, εύκολα στην αρχειοθέτηση.

● Οι φωτογραφίες σας γίνονται ψηφιακές εικόνες
υψηλής ποιότητας για άνετο διαμοιρασμό με
ανάλυση 4800x9600 dpi 1 και χρώμα 48 bit.
Αφαιρέστε τα κόκκινα μάτια, βελτιώστε την
αντίθεση, αποκαταστήστε το ξεθωριασμένο χρώμα
και αφαιρέστε τη σκόνη και τις γρατζουνιές, με το
συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό.

● Μετατρέψτε σημαντικά έγγραφα σε αρχεία PDF,
εύκολα στην αρχειοθέτηση ή σε επεξεργάσιμο κείμενο,
χρησιμοποιώντας το λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης
χαρακτήρων (OCR). Απολαύστε την ταχύτητα και την
άνεση των κουμπιών Αντιγραφής και Σάρωσης σε
e-mail, ενός πατήματος.

Σαρώστε ταυτόχρονα πολλές
φωτογραφίες, διαφάνειες ή αρνητικά και
αποθηκεύστε σε ξεχωριστά αρχεία.
● Σαρώστε ταυτόχρονα πολλά πρωτότυπα, ως
τέσσερις διαφάνειες 35 mm, πέντε αρνητικά ή τρεις
φωτογραφίες 10 x 15 cm και αποθηκεύστε τα ως
ξεχωριστά αρχεία. Εξασφαλίστε εντυπωσιακά
αποτελέσματα από ανοιχτά βιβλία, φωτογραφίες σε
κορνίζα, ακόμα και από τρισδιάστατα αντικείμενα
όπως κοσμήματα και συλλεκτικά αντικείμενα.

1 Η μέγιστη ανάλυση μπορεί να περιοριστεί από παράγοντες του συστήματος του υπολογιστή και το μέγεθος σάρωσης
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Περιβάλλον λειτουργίας

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35° C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 60° C
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35° C
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 15 έως 80% σχετική υγρασία
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 0 έως 90% σχετική υγρασία

Τροφοδοσία Ισχύος

Κατανάλωση ισχύος: 15 watt μέγιστη
Απαιτήσεις ισχύος: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Ναι

πληροφορίες συμμόρφωσης με
κανονισμούς/ασφάλεια

Αναφορά CB (IEC 60950-1: 2001, συμπεριλαμβανομένης της CSA/UL 60950-1
Β. Αμερικής & EN 60950-1:2001 Ευρώπης, επιπλέον όλες οι ισχύουσες
τροποποιήσεις και κάθε απαιτούμενη ομαδική και εθνική διαφορά, όπως
απαντάται στην πλέον πρόσφατη ανακοίνωση CB). Ρωσία (GOST), Κίνα (CCC),
Ταϊβάν (BSMI

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Ε.Ε. (πιστοποίηση συμμόρφωσης CE), Β. Αμερική (FCC & δήλωση EMC
Καναδά), Αυστραλία (ACA), Νέα Ζηλανδία (ACA), Ρωσία (GOST), Κορέα (MIC),
Ταϊβάν (BSMI), Κίνα (CCC)

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

Διαστάσεις προϊόντος

455 x 305 x 70 mm· συσκευασμένο: 542 x 131 x 443 mm

256· Βάθος Bit: 48 bit

βάρος προϊόντος

2,9 kg· συσκευασμένο: 3,74 kg

Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης

Όχι

Περιεχόμενα συσκευασίας

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων

Κανένα

L2698A: Σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet G3110 τροφοδοτικό/καλώδιο
τροφοδοσίας, καλώδιο USB, CD-ROM με λογισμικό και οδηγό χρήσης, αφίσα
εγκατάστασης, δήλωση εγγύησης

Εξωτερικές θύρες I/O

1 Hi-Speed USB 2.0

Εγγύηση

Βασική συνδεσιμότητα

Hi-Speed USB 2.0

Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο

Κανένα

Περιορισμένη εγγύηση υλικού 1 έτους (Καναδάς), περιορισμένη εγγύηση
υλικού 90 ημερών (ΗΠΑ), συμπεριλ. τηλεφωνικής και online υποστήριξης. Η
εγγύηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Πίνακας ελέγχου

4 κουμπιά (Αντιγραφή, Σάρωση, Σάρωση σε email, Σάρωση σε PDF)

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet, laser), φωτογραφικό υλικό (αλογονίδιο του αργύρου,
τύπου pigment-dye), τρισδιάστατα αντικείμενα, slide και αρνητικά 35 mm
(χρησιμοποιώντας προσαρμογέα διάφανων υλικών)

Έκδοση Twain

Έκδοση 1.9

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Λογισμικό HP Photosmart Windows® και Macintosh (περιλαμβάνει
ενσωματωμένο OCR, αφαίρεση σκόνης και γρατσουνιών, HP Image Editor,
αποκατάσταση ξεθωριασμένων χρωμάτων, αφαίρεση κόκκινων ματιών HP,
προσαρμογή φωτισμού HP)

UH262E HP Care Pack, Υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UH261E HP Care Pack, Υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 2 έτη
UJ996E HP Care Pack, Βασική υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη
UH258E HP Care Pack, Επιστροφή στη βάση, 3 έτη. (UJ996E: μόνο EEM και
Ρωσία, UH258E: μόνο Τουρκία, UH262E/UH261E: υπόλοιπη Ευρώπη)

Τεχνολογία σάρωσης

Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)

Τύπος σάρωσης

Επίπεδος· Έγχρωμη σάρωση:

ανάλυση σάρωσης

Εξοπλισμός: Μέχρι 4800 x 9600 dpi
Οπτική: Μέχρι 4800 dpi
Ενισχυμένη: Απεριόριστη

Τύπος αρχείου σάρωσης

Microsoft® Windows®: PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, TIFF, TIFF
συμπιεσμένης μορφής, JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML.
Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML

Τρόποι σάρωσης

Σάρωση μπροστινού πίνακα (ανακλαστικές σαρώσεις από τη γυάλινη
επιφάνεια, απορροφητικές σαρώσεις υλικών φιλμ), Αντιγραφή, Σάρωση σε
email, Σάρωση σε PDF. Λογισμικό HP Photosmart, Σάρωση εικόνας, Σάρωση
εγγράφου, Σάρωση φιλμ, Αντιγραφή. Εφαρμογή χρήστη μέσω TWAIN.
Ενσωματωμένος προσαρμογέας διάφανων υλικών (απορροφητικές σαρώσεις
υλικών φιλμ)

Κλιμάκωση εικόνας ή φάσμα
μεγέθυνσης

10 έως 2.400% σε προσαυξήσεις του 1%

Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου
Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος bit

Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

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

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Υπολογιστής: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
επεξεργαστής 1,3 GHz, 1 GB RAM (2 GB για 64 bit)

Mac: Mac OS X v10.6, Lion και Mountain Lion (η λήψη των λύσεων v10.4.11

και v10.5 για Mac OS X μπορεί να γίνει από την τοποθεσία hp.com).

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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