HP Scanjet G3110 fényképbeolvasó

A HP Scanjet G3110 fotólapolvasót azoknak a felhasználóknak
tervezték, akik a lehető legegyszerűbb módon szeretnék beolvasni,
megőrizni és helyreállítani fényképeiket, diáikat és negatívjaikat úgy,
hogy mindemellett rugalmasan szkennelhető, megosztható,
archiválható és kezelhető dokumentumokat nyernek.

Hozzon ki többet fotóiból a kiváló
minőségű szkennelésnek és az egyszerű
helyreállításnak köszönhetően.

A papíralapú dokumentumokat
szerkeszthető szöveggé és egyszerűen
archiválható digitális fájlokká alakíthatja.

● Fotóiból színvonalas, könnyen megosztható digitális
képeket varázsolhat 4800 x 9600 dpi 1 felbontásban,
48 bites színmélységgel. A tartozék szoftver
segítségével eltávolíthatja a vörösszem-effektust,
javíthatja a kontrasztot, életre keltheti a kifakult
színeket és megszüntetheti a por, illetve a karcolások
nyomait.

● Fontos dokumentumait könnyen archiválható
PDF-fájlokká, illetve szerkeszthető szöveggé alakíthatja
az optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver
segítségével. Élvezze az érintőgombos Másolás, illetve
Beolvasás e-mailhez funkciók gyorsaságát és
kényelmét.

Több fényképet, diát vagy negatívot, sőt
akár háromdimenziós tárgyakat is
beolvashat egyidejűleg, majd külön
fájlokba mentheti őket.
● Több eredeti dokumentumot is beolvashat
egyidejűleg – akár négy 35 mm-es diát, öt
negatívkockát vagy három 10 x 15 cm-es fényképet
–, majd a képeket külön fájlokba mentheti. Nyitott
könyvekről, bekeretezett képekről, sőt még
háromdimenziós tárgyakról – pl. ékszerekről vagy
egyéb műkincsekről – is lenyűgöző képet kaphat.

1 A maximális felbontást a számítógépes rendszer és a beolvasási méret korlátozhatja

HP Scanjet G3110 fényképbeolvasó
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Működési környezet

Működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány: -40–60°C
Javasolt működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Javasolt működési páratartalom tartomány: 15–80% relatív páratartalom
Nyugalmi páratartalom-tartomány: 0–90% relatív páratartalom

Áramellátás

Energiafogyasztás: Max. 15 W
Tápellátási igény: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Igen

jogi és biztonsági tudnivalók

CB-jelentés (IEC 60950-1: 2001, benne Észak-Amerika CSA/UL 60950-1 és
Európa EN 60950-1:2001, valamint a legfrissebb CB-közlöny szerinti összes
alkalmazható kiegészítés és minden szükséges csoportonkénti és
országonkénti eltérés). Oroszország (GOST), Kína (CCC), Tajvan (BSMI)

Elektromágneses megfelelés

EU (CE megfelelőségi nyilatkozat), Észak-Amerika (FCC és kanadai EMC
nyilatkozat), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (ACA), Oroszország (GOST), Korea
(MIC), Tajvan (BSMI), Kína (CCC)

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

A termék mérete

455 x 305 x 70 mm; csomagolva: 542 x 131 x 443 mm

256; Bitmélység: 48 bites

a termék tömege

2,9 kg; csomagolva: 3,74 kg

Többszörös behúzás érzékelése

Nem

A doboz tartalma

Automatikus lapadagoló kapacitása

Egyik sem

Külső I/O portok

1 Hi-Speed USB 2.0 port

L2698A: HP Scanjet G3110 fényképbeolvasó; tápegység adapter/tápkábel;
USB kábel; CD-ROM-ok szoftverrel és felhasználói kézikönyvvel;
Üzembehelyezési útmutató; Jótállási nyilatkozat

Szabvány csatlakoztathatóság

Hi-Speed USB 2.0

Garancia

Hálózatkész

Egyik sem

Kezelőpanel

4 gomb (másolás, beolvasás, beolvasás e-mailbe, beolvasás PDF-fájlba)

Egyéves korlátozott hardvergarancia (Kanada), 90 napos korlátozott
hardvergarancia (Egyesült Államok), telefonos és webes támogatással. A
garancia az adott ország jogszabályaitól függően változhat.

Támogatott papírtípusok

Papír (tintasugaras, lézer, sima), fotóanyag (ezüsthalogenid, pigmentfesték),
térbeli tárgyak, 35 mm-es diák és negatívok (fóliaanyag-adapter
használatával)

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

Twain verziószáma

1.9-es verzió

Szoftver mellékelve

HP Photosmart szoftver Windows® és Macintosh operációs rendszerhez
(benne: beépített optikai karakter-felismerés, por- és karceltávolítás, HP Image
Editor, megfakult színek helyreállítása, HP vörösszemhatás-eltávolítás, HP
adaptív megvilágítás)

UH262E HP Care Pack, következő munkanapi csereszolgáltatás, 3 év
UH261E HP Care Pack, következő munkanapi csereszolgáltatás, 2 év
UJ996E HP Care Pack, szabvány csereszolgáltatás, 3 év
UH258E HP Care Pack – visszaszállítás a raktárba, 3 év. (UJ996E: csak európai
fejlődő országok és Oroszország, UH258E: csak Törökország,
UH262E/UH261E: Európa többi részén)

Kompatibilis operációs rendszerek

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

Beolvasási technológia

CCD (töltéscsatolt eszköz)

Beolvasás típusa

Síkágyas; Színes beolvasás:

lapolvasási felbontás

Hardver: Akár 4800 x 9600 dpi felbontás
Optikai: Max. 4800 dpi
Javított: Korlátlan

Beolvasási fájlformátum

Microsoft® Windows®: PDF, kereshető PDF, TIFF, tömörített TIFF, JPG, BMP, PNG,
FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT,
HTML

Lapolvasási bevitel

Előlapi beolvasás (üvegről tükrözött beolvasás, filmanyagok továbbított
beolvasása), másolás, beolvasás e-mailbe, beolvasás PDF-fájlba; HP
Photosmart szoftver, képbeolvasás, dokumentum beolvasás, filmbeolvasás,
másolás; felhasználói alkalmazás TWAIN útján; beépített fóliaanyag-adapter
(filmanyagok továbbított beolvasása)

Kép méretezési vagy nagyítási
tartomány

10–2400%, 1%-os lépésenként

Kimeneti felbontás dpi beállításai
Szürkeárnyalatos szintek / bitmélység

Minimális rendszerkövetelmények

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

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

processzor, 1 GB RAM (64 bites rendszer esetén 2 GB)

Mac: Mac OS X v10.6, Lion és Mountain Lion (a Mac OS X v10.4.11 és v10.5

megoldások a hp.com webhelyről tölthetők le)

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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