Skaner fotograficzny HP Scanjet G3110

Skaner fotograficzny HP Scanjet G3110 jest przeznaczony dla
użytkowników, którzy poszukują jak najprostszego sposobu
skanowania, przechowywania i odświeżania zdjęć, slajdów i
negatywów oraz elastycznych funkcji skanowania, udostępniania i
archiwizowania dokumentów, a także zarządzania nimi.

Uzyskaj lepsze zdjęcia dzięki funkcjom
skanowania wysokiej jakości i łatwego
odświeżania kolorów.

Przekształcanie dokumentów papierowych
w edytowalne pliki cyfrowe łatwe do
archiwizacji.

● Przekształcanie zdjęć w wysokiej jakości cyfrowe
obrazy które można łatwo udostępniać z
rozdzielczością 4800x9600 dpi1 i 48-bitową głębią
kolorów. Dołączone oprogramowanie pozwala
usuwać efekt czerwonych oczu, ulepszać kontrast,
odświeżać wyblakłe kolory oraz usuwać kurz i
zadrapania.

● Przekształcanie ważnych dokumentów w pliki PDF,
które łatwo archiwizować lub za pomocą
oprogramowania OCR przekształcać je w tekst do edycji.
Ponadto można szybko i wygodnie kopiować (Copy) i
skanować do wiadomości e-mail (Scan-to-Email) za
jednym naciśnięciem przycisku.

Jednoczesne skanowanie i zapisywanie w
osobnych plikach wielu fotografii,
slajdów lub negatywów, a nawet
obiektów 3D.
● Można jednocześnie zeskanować, a następnie
zapisać w osobnych plikach cztery slajdy 35 mm, pięć
klatek negatywu lub trzy fotografie o wymiarach
10x15 cm. Można osiągnąć znakomite efekty,
skanując otwarte książki, obrazki w ramkach,
biżuterię i inne trójwymiarowe przedmioty.

1 Na rozdzielczość maksymalną mogą mieć wpływ czynniki związane z komputerem użytkownika i wielkość skanowanego obrazu

Skaner fotograficzny HP Scanjet G3110
DANE TECHNICZNE
Technologia skanowania

CCD (matryca światłoczuła)

Typ skanera

Płaski; Skanowanie kolorowe:

rozdzielczość skanowania

Sprzęt: Maks. 4800x9600 dpi
Optyczny: Do 4800 dpi
Optymalizowana: Bez ograniczeń

Format pliku skanowania

Microsoft® Windows®: PDF, PDF z możliwością wyszukiwania danych, TIFF,
skompresowany TIFF, JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh:
PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML

Tryby skanowania

Skanowanie z panelu przedniego (skanowanie lustrzane ze szkła, skanowanie
podświetlane materiałów przeźroczystych), kopiowanie, skanowanie do poczty
elektronicznej, skanowanie do pliku PDF; Oprogramowanie HP Photosmart,
skanowanie obrazów, skanowanie dokumentów, skanowanie materiałów
przeźroczystych, kopiowanie; oprogramowanie użytkownika przez interfejs
TWAIN; zintegrowana przystawka do przeźroczy (podświetlane skany
materiałów przeźroczystych)

Skalowanie obrazu lub zakres
powiększania

Od 10 do 2400% w krokach co 1%

Ustawienia rozdzielczości wyjściowej
(dpi)

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

Poziomy skali szarości/Kodowanie
koloru

256; Głębia bitowa: 48-bitowa

Wykrywanie sklejonych stron

Nie

Pojemność automatycznego
podajnika dokumentów

Brak

Zewnętrzne porty we-wy

1 port Hi-Speed USB 2.0

Standardowe podłączenia

Hi-Speed USB 2.0

Przygotowany do pracy w sieci

Brak

Panel sterowania

4 przyciski (skanowanie, kopiowanie, skanowanie do poczty elektronicznej,
skanowanie do pliku PDF)

Obsługoiwane typy mediów

Papier (do drukarek atramentowych, laserowych, zwykły), materiały
fotograficzne (halogenek srebra, pigment), obiekty trójwymiarowe, przeźrocza
i negatywy 35 mm (za pomocą przystawki do przeźroczy)

Wersja sterownika Twain

Wersja 1.9

Dołączone oprogramowanie

Oprogramowanie HP Photosmart do systemów Windows® i Macintosh –—
zawiera zintegrowane oprogramowanie OCR, funkcję usuwania śladów kurzu i
zadrapań, HP Image Editor, funkcje przywracania wyblakłych kolorów,
usuwania efektu czerwonych oczu (HP Red-eye Removal) i rozjaśniania słabo
naświetlonych miejsc (HP Adaptive Lighting)

Zgodne systemy operacyjne

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

Minimalne wymagania systemowe

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

Środowisko pracy

Zakres tempretatur pracy: Od 10 do 35°C
Zakres temperatur w czasie pracy: -40–+60°C
Zalecany zakres temperatur pracy: Od 10 do 35°C
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: wilgotność względna 15-80%
Zakres wilgotności po wyłączeniu: Wilgotność względna od 0 do 90%

Zasilanie

Zużycie energii: maks. 15 W
Zasilanie: 100 – 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Tak

informacja o zgodności z
przepisami/bezpieczeństwo

Raport CB (IEC 60950-1: 2001, obejmujący wytyczne północnoamerykańskiej
normy CSA/UL 60950-1 oraz europejskiej normy EN 60950-1:2001, a
dodatkowo wszystkie stosowne poprawki oraz wymagane różnice związane z
grupami i krajami, które można znaleźć w aktualnej wersji raportu CB). Rosja
(GOST), Chiny (CCC), Tajwan (BSMI)

Zgodność elektromagnetyczna

UE (Deklaracja Zgodności CE), Ameryka Północna (FCC oraz kanadyjska norma
EMC), Australia (ACA), Nowa Zelandia (ACA), Rosja (GOST), Korea (MIC), Tajwan
(BSMI), Chiny (CCC)

Wymiary

455 x 305 x 70 mm; w opakowaniu: 542 x 131 x 443 mm

waga produktu

2,9 kg; w opakowaniu: 3,74 kg

Zawartość opakowania

L2698A: Skaner fotograficzny HP Scanjet G3110; zasilacz/kabel zasilania;
kabel USB; płyty CD z oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika; Plakat
z instrukcją instalacji; Oświadczenie gwarancyjne

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt (Kanada), 90-dniowa ograniczona
gwarancja na sprzęt (USA), pomoc telefoniczna i internetowa. Gwarancja może
się różnić w zależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa.

Opcje usług i pomocy technicznej

UH262E HP Care Pack, wymiana urządzenia w następnym dniu roboczym, 3
lata
UH261E HP Care Pack, wymiana urządzenia w następnym dniu roboczym, 2
lata
UJ996E HP Care Pack, standardowa wymiana urządzenia, 3 lata
UH258E HP Care Pack, zwrot do magazynu, 3 lata. (UJ996E: tylko w przypadku
Europejskich Rynków Wschodzących i Rosji, UH258E: tylko w Turcji,
UH262E/UH261E: pozostałe kraje europejskie)

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack
pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu
firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej
cenie.

GB pamięci RAM (2 GB dla wersji 64-bit)

Mac: Mac OS X v10.6, Lion i Mountain Lion (Rozwiązania dla systemów Mac OS

X v10.4.11 i v10.5 można pobrać ze strony hp.com).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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