Scanner Fotográfico HP Scanjet G3110

O scanner fotográfico HP série Scanjet G3110 foi concebido para as
pessoas que procuram o modo mais fácil de digitalizar, preservar e
restaurar fotografias, diapositivos e negativos, além da flexibilidade
para poderem também digitalizar, partilhar, arquivar e gerir
documentos.

Obtenha mais das suas fotografias, com a
digitalização de elevada qualidade e fácil
restauro.

Transforme o seu trabalho em documentos
editáveis e ficheiros digitais de fácil
arquivo.

● Transforme as suas fotografias em imagens digitais
de elevada qualidade, fáceis de partilhar, com
resolução de 4800 x 9600 ppp 1 e cor de 48 bits.
Elimine os olhos vermelhos, melhore o contraste,
restaure as cores desvanecidas e retire o pó e os
riscos, utilizando o software incluído.

● Transforme documentos em ficheiros PDF facilmente
arquiváveis, ou converta-os em texto editável,
utilizando o software de reconhecimento óptico de
caracteres (OCR). Disfrute também da velocidade e
comodidade dos botões de toque único Copy (Cópia) e
Scan-to-Email (Digitalização para e-mail).

Digitalize fotografias, diapositivos,
negativos ou objectos a 3 dimensões, e
guarde-os em ficheiros separados.
● Digitalize vários originais - até 4 diapositivos de 35
mm, 5 negativos ou 3 fotografias de 10 x 15 cm simultaneamente, e guarde-os como ficheiros
separados. Obtenha resultados impressionantes a
partir de livros abertos, fotografias emolduradas e
até de objectos a 3 dimensões, tais como jóias ou
colecções.

1 A resolução máxima pode ser limitada por factores do sistema do computador e tamanho de digitalização
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tecnologia de Digitalização

(CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)

Tipo de digitalização

Base plana; Digitalização a cores:

resolução da digitalização

Hardware: Até 4800 x 9600 ppp
Óptica: Até 4800 ppp
Melhorada: Sem limite

Formato de Ficheiro de Digitalização

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

Modos de Entrada para Digitalização

Digitalização painel frontal (digit. reflectivas a partir do vidro, digit.
transmissivas de película), Cópia, Digit. p/email, digit. p/ PDF; Software HP
Photosmart, Digitalizar imagem, Digitalizar documento, Digitalizar película,
Cópia; aplicação de utilizador via TWAIN; adaptador integrado para materiais
transparentes (transmissão de digitalizações de materiais em película)

Limite de Ampliação ou Conversão de
Escala de Imagens

10 até 2400%, em incrementos de 1%

Definições de ppp de resolução de
saída

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

Niveis de escala de
cinzas/Profundidade de bits

256; Profundidade de Bits: 48 bits

Detecção de multi-alimentação

Não

Capacidade do Alimentador
Automático de Documentos

Nenhuma

Portas de E/S externas

1 Hi-Speed USB 2.0

Conectividade de Série

Hi-Speed USB 2.0

Pronto para trabalhar em rede

Nenhuma

Painel de Controlo

4 botões (Cópia, Digit., digit. p/correio electrónico, digit. p/PDF)

Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Papel (jacto de tinta, laser, normal), material fotográfico (silver halide, tinta
pigmentada), objectos 3-D, diapositivos 35 mm e negativos (usando adaptador
de materiais transparentes)

Versão TWAIN

Versão 1,9

Software Incluído

Software HP Photosmart para Windows® e Macintosh (inclui OCR integrado,
remoção de pó e de riscos, HP Image Editor, restauro de cores desbotadas,
Remoção Automática do Efeito de Olhos Vermelhos da HP e HP Adaptive
Lighting)

Sistemas Operativos Compatíveis

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

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, processador de 1,3

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 até 35 °C
Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60 °C
Amplitude Térmica Recomendada para Funcionamento: 10 até 35 °C
Amplitude de Humidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% HR
Intervalo Humidade de Não Funcionamento: 0 a 90% HR

Alimentação

Consumo de energia: 15 Watts no máximo
Requisitos de Energia: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Sim

informação sobre o cumprimento de
normas/segurança

Relatório CB (IEC 60950-1: 2001, incluindo América do Norte CSA/UL 60950-1
e Europa EN 60950-1:2001, mais todas as alterações aplicáveis e todas as
diferenças necessárias de grupo e nacionais encontradas no boletim CB mais
recente). Rússia (GOST), China (CCC), Taiwan (BSMI)

Compatibilidade Electromagnética

UE (certificado de conformidade CE), América do Norte (FCC e declaração EMC
canadiana), Austrália (ACA), Nova Zelândia (ACA), Rússia (GOST), Coreia (MIC),
Taiwan (BSMI), China (CCC)

Dimensões do produto

455 x 305 x 70 mm; na caixa: 542 x 131 x 443 mm

peso do produto

2,9 kg; na caixa: 3,74 kg

Conteúdo da embalagem

L2698A: Scanner Fotográfico HP Scanjet G3110; adaptador para fonte de
alimentação/cabo de alimentação; cabo USB; CD-ROMs c/ software e Manual
do Utilizador; Poster de instalação; Declaração de Garantia

Garantia

Garantia limitada de um ano em hardware (Canadá), garantia limitada de 90
dias em hardware (E.U.A.), suporte telefónico e web incluídos. A garantia pode
variar conforme as leis de cada país.

Opções de Serviço e Suporte

UH262E HP Care Pack, Serviço de troca dia útil seguinte, 3 anos
UH261E HP Care Pack, Serviço de troca dia útil seguinte, 2 anos
UJ996E HP Care Pack, Serviço de troca normal, 3 anos
UH258E HP Care Pack, devolução ao armazém, 3 anos. (UJ996E: apenas EEM
e Rússia, UH258E: Apenas Turquia, UH262E/UH261E: resto da Europa)

Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o seu
ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com assistência
especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades através dos serviços HP
Care Pack.

GHz, 1 GB de RAM (2 GB para 64 bits)
Mac: Mac OS X v10.6, Lion e Mountain Lion (soluções Mac OS X v10.4.11 e
v10.5 podem ser transferidas em hp.com).

Para mais informações, visite o nosso site da Internet em http://www.hp.com
Scanner Fotográfico HP Scanjet G3110 L2698A
O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não
são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
Publicado na Europa, Médio Oriente e África Novembro 2015 4AA2-0285PTE

