HP Scanjet G3110 fotoskanner

HP Scanjet G3110-fotoskanner er laget for dem som leter etter den
enkleste metoden for å skanne, ta vare på og restaurere fotografier,
lysbilder og negativer, pluss fleksibilitet til å skanne, dele, arkivere og
håndtere dokumenter.

Få mer ut av fotografiene med skanning
av høy kvalitet og enkel restaurering.

Gjør om papirer til redigerbare dokumenter
og lett arkiverbare digitale filer.

● Gjør om fotografier til digitale bilder av høy kvalitet
som er enkle å dele, med oppløsning på 4800 x 9600
dpi 1 og 48-bits farger. Fjern røde øyne, forbedre
kontrast, restaurer falmede farger og fjern støv og
riper ved hjelp av programvaren som følger med.

● Gjør om viktige dokumenter til lett arkiverbare PDF-filer,
eller konverter dem til redigerbar tekst ved hjelp av
OCR-programvare (Optical Character Recognition). Gled
deg også over høy hastighet og praktiske ett-trykks
Kopier- og Skann til e-post-knapper.

Skann flere fotografier, lysbilder,
negativer og til og med 3D-objekter, og
lagre dem som separate filer.
● Skann flere originaler samtidig - opptil fire 35 mm
lysbilder, fem negativer eller tre 10 x 15 cm
fotografier - og lagre som separate filer. Få
imponerende resultater fra åpne bøker, innrammede
bilder og til og med 3D-objekter som smykker eller
samlinger.

1 Maksimal oppløsning kan begrenses av faktorer knyttet til PC-systemet og skannestørrelse

HP Scanjet G3110 fotoskanner
TEKNISKE DATA

Driftsmiljø

Temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C
Lagringstemperatur: -40 til 60° C
Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C
Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 15 til 80 % RF
Fuktighetsområde når uvirksom: 0 til 90 % RF

Strøm

Strømforbruk: Maks. 15 watt
Strømtilførsel: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Ja

informasjon om samsvar med
forskrifter/sikkerhet

CB Report (IEC 60950-1: 2001, inkludert Nord-Amerika CSA/UL 60950-1 og
Europa EN 60950-1:2001, pluss alle aktuelle endringer og alle påkrevde
gruppe- og nasjonale forskjeller i den nyeste CB-bulletinen). Russland (GOST),
Kina (CCC), Taiwan (BSMI

Elektromagnetisk kompatibilitet

EU (CE-samsvarserklæring), Nord-Amerika (FCC og canadisk EMC-erklæring)),
Australia (ACA), New Zealand (ACA), Russland (GOST), Korea (MIC), Taiwan
(BSMI), Kina (CCC)

Skanneteknologi

CCD (Charge Coupled Device)

Skannetype

Planskanner; Fargeskanning:

skanneoppløsning

Maskinvare: Opptil 4800 x 9600 dpi
Optisk: Opptil 4800 dpi
Forbedret: Ubegrenset

Filformat for skanning

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

Inndatamodi for skanning

Frontpanelskanning (reflektiv skanning fra glasset, transmissiv skanning av
filmmateriale), Kopier, Skann-til-e-post, Skann-til-PDF; HP
Photosmart-programvare, Skann bilde, Skann dokument, Skann film, Kopier;
brukerprogram via TWAIN; integrert TMA (Transparent Materials Adapter)
(transmissive skanninger av filmmateriale)

Bildeskalering og forstørrelsesverdi

10 til 2400 % med trinnvis økning på 1 %

Dpi-innstillinger for
utskriftsoppløsning

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

Produktmål

455 x 305 x 70 mm; med emballasje: 542 x 131 x 443 mm

Gråtonenivåer/bitdybde

256; Bitdybde: 48-bits

produktvekt

2,9 kg; med emballasje: 3,74 kg

Oppdaging av flermating

Nei

Innhold i esken

Kapasitet for automatisk
dokumentmater

Ingen

L2698A: HP Scanjet G3110 fotoskanner; strømforsyningsadapter/ledning;
USB-kabel; CDer med programvare og brukerhåndbok; Installeringsplakat;
Garantierklæring

Eksterne I/O-porter

1 Hi-Speed USB 2.0

Garanti

Standard tilkoplingsmuligheter

Hi-Speed USB 2.0

Nettverksklar

Ingen

Ett års begrenset maskinvaregaranti (Canada), 90 dagers begrenset
maskinvaregaranti (USA), telefon- og webstøtte inkludert. Garantien kan
variere fra land til land, avhengig av lovgivning.

Kontrollpanel

4 knapper (Kopier, Skann, Skann-til-e-post, Skann til PDF)

Service- og støttealternativer

Papirtyper som støttes

Papir (inkjet, laser, vanlig), fotografisk materiale (sølvhaloid, pigmentfarge),
3D-objekter, 35 mm lysbilder og negativer (ved bruk av transparentadapter)

Twain-versjon

Versjon 1.9

UH262E HP Care Pack, utskifting neste arbeidsdag, 3 år
UH261E HP Care Pack, utskifting neste arbeidsdag, 2 år
UJ996E HP Care Pack, standard utskifting, 3 år
UH258E HP Care Pack, retur til depot, 3 år. (UJ996E: bare EEM og Russland,
UH258E: bare Tyrkia, UH262E/UH261E: resten av Europa)

Inkludert programvare

HP Photosmart-programvare for Windows® og Macintosh (inkluderer integrert
OCR, fjerning av støv og riper, HP Bilderedigering, gjenoppretting av falmede
farger, HP fjerning av røde øyne, HP tilpasset lyssetting)

Kompatible operativsystemer

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

Minimum systemkrav

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 1,3 GHz prosessor, 1

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik
kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

GB RAM (2 GB for 64-biters)
Mac: Mac OS X v10.6, Lion og Mountain Lion (Mac OS X v10.4.11- og v10.5løsninger kan lastes ned fra hp.com).

Besøk nettstedet vårt på http://www.hp.com for mer informasjon
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