HP Scanjet G3110 fotoscanner

De HP Scanjet G3110 fotoscanner is ontworpen voor gebruikers die
op een gemakkelijke manier foto's, dia's en negatieven willen
scannen, bewaren en restaureren en tevens documenten willen
scannen, delen, archiveren en beheren.

Met hoogwaardige scans en eenvoudige
restauratie haalt u méér uit uw foto's.
● Foto's omzetten in hoogwaardige, gemakkelijk te
delen digitale afbeeldingen met een resolutie van
4800 x 9600 dpi 1 en 48-bits kleur. Rode ogen
verwijderen, contrast verbeteren, verbleekte kleuren
herstellen en stof en krassen verwijderen met de
meegeleverde software.

Meerdere foto's, dia’s, negatieven of
objecten tegelijk scannen en opslaan als
aparte bestanden.
● Meerdere originele en scannen – tot vier 35-mm
dia’s, vijf negatieven of drie 10 x 15 cm foto's tegelijk
scannen en opslaan als aparte bestanden.
Schitterende resultaten met geopende boeken,
ingelijste schilderijen en zelfs objecten zoals
horloges, sieraden of verzamelobjecten.

1 Maximum resolutie is afhankelijk van pc-systeemfactoren en de grootte van de scan

Documenten omzetten in bewerkbare,
gemakkelijk te archiveren digitale
bestanden.
● Belangrijke documenten omzetten in gemakkelijk
archiveerbare PDF-bestanden of in bewerkbare tekst
met de OCR (Optical Character Recognition) software.
Snel en gemakkelijk werken met knoppen voor kopiëren
en scannen naar e-mail.

HP Scanjet G3110 fotoscanner
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Scantechnologie

CCD (charge-coupled device)

Type scanner

Flatbed; Kleurenscans:

scanresolutie

Hardware: Tot 4800 x 9600 dpi
Optisch: Tot 4800 dpi
Enhanced: Onbeperkt

Bestandsformaat voor scannen

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

Invoermodi voor scannen

Scanknoppen op het frontpaneel (scannen via de glasplaat, scans van
filmmateriaal), kopiëren, scannen naar e-mail , scannen naar PDF; HP
Photosmart software, afbeelding scannen, document scannen, film scannen,
kopiëren; gebruikersapplicatie via TWAIN; ingebouwde transparantenadapter
(scannen van filmmateriaal)

Schaal- of vergrotingsbereik

10 tot 2400% in stappen van 1%

Outputresolutie dpi-instellingen

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

Grijstinten/bitdiepte

256; Bitdiepte: 48-bits

Detectie meervoudige invoer

Nee

Capaciteit automatische
documentinvoer

Geen

Externe I/O-poorten

1 Hi-Speed USB 2.0

Standaard interfacemogelijkheden

Hi-Speed USB 2.0

Netwerkklaar

Geen

Bedieningspaneel

4 knoppen (kopiëren, scannen, scannen naar e-mail, naar PDF)

Ondersteunde mediatypen

Papier (inkjet, laser, gewoon), fotomateriaal (zilverhalide, pigment-kleurstof),
objecten, 35-mm dia’s en negatieven (met transparantenadapter)

Twain-versie

Versie 1.9

Inbegrepen software

HP Photosmart software voor Windows® en Macintosh (geïntegreerde
tekstherkenningssoftware, verwijderen van stof en krassen, HP Image Editor,
herstellen van verbleekte kleuren, HP rode ogen verwijderoptie, HP adaptive
lighting)

Compatibele besturingssystemen

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

Minimum systeemeisen

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 1,3-GHz processor, 1
GB RAM (2 GB voor 64-bits)
Mac: Mac OS X v10.6, Lion en Mountain Lion (Mac OS X v10.4.11 en v10.5
oplossingen kunnen worden gedownload van hp.com).

Omgevingscondities

Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Temperatuur bij opslag: -40 tot 60 °C
Aanbevolen temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 15 tot 80% relatieve

luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 90% relatieve luchtvochtigheid
Voeding

Stroomverbruik: Max. 15 Watt
Voeding: 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz)

ENERGY STAR

Ja

productcertificaten/veiligheid

CB rapport (IEC 60950-1: 2001, inclusief Noord-Amerika CSA/UL 60950-1 en
Europa EN 60950-1:2001, plus alle van toepassing zijnde aanpassingen en
vereiste groeps- en nationale verschillen zoals vermeld in het nieuwste CB
bulletin). Rusland (GOST), China (CCC), Taiwan (BSMI

EMC

EU (CE certificaat van Conformiteit), Noord-Amerika (FCC en Canadese
EMC-verklaring), Australië (ACA), Nieuw-Zeeland (ACA), Rusland (GOST), Korea
(MIC), Taiwan (BSMI), China (CCC)

Afmetingen

455 x 305 x 70 mm; met verpakking: 542 x 131 x 443 mm

gewicht

2,9 kg; met verpakking: 3740 gr

Meegeleverd in de doos

L2698A: HP Scanjet G3110 fotoscanner; voedingsadapter/netsnoer;
USB-kabel; Cd-rom's met software en gebruikershandleiding; Installatieposter;
Garantieverklaring

Garantie

Een jaar hardwaregarantie (Canada), 90 dagen hardwaregarantie (VS),
telefonische support en support via het web inbegrepen. Garantie kan afwijken
in landen waar andere voorwaarden wettelijk verplicht zijn.

Service- en supportopties

UH262E HP Care Pack, exchange service op de volgende werkdag, 3 jaar
UH261E HP Care Pack, exchange service op de volgende werkdag, 2 jaar
UJ996E HP Care Pack, standaard exchange service, 3 jaar
UH258E HP Care Pack, retour aan depot, 3 jaar. (UJ996E: alleen EEM en
Rusland, UH258E: alleen Turkije, UH262E/UH261E: Rest van Europa)

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te
verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel
van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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