Fotoskener G3110 HP Scanjet

Fotoskener HP Scanjet G3110 je určený pre ľudí, ktorí hľadajú
najjednoduchší spôsob skenovania, uchovávania a obnovovania
fotografií, diapozitívov a negatívov a navyše flexibilitu možnosti
skenovania, zdieľania, archivovania a správy dokumentov.

Získajte viac z vašich fotografií s
vysokokvalitným skenovaním a
jednoduchým reštaurovaním.

Kancelárske práce zmeňte na editovateľné
dokumenty a ľahko archivovateľné
digitálne súbory.

● Zmeňte svoje fotografie na vysokokvalitné ľahko
zdieľané digitálne obrázky s rozlíšením 4800 x 9600
dpi 1 a 48-bitovou farbou. Pomocou zahrnutého
softvéru odstráňte efekt červených očí, zvýšte
kontrast, oživte vyblednuté farby a odstráňte prach a
škrabance.

● Dôležité dokumenty zmeňte na jednoducho archivované
PDF súbory, alebo softvérom Optical Character
Recognition (OCR) ich prekonvertujte na editovateľný
text. Vychutnajte si tiež rýchlosť a výhodu kopírovania a
odoslania do e-mailu jediným stlačením tlačidla.

Skenujte súbežne viacero fotografií,
diapozitívov alebo dokonca 3-D objektov
a uložte ich do samostatných súborov.
● Naraz skenujte viac originálov - až štyri 35 mm
diapozitívy, päť negatívov alebo tri fotografie 10 x 15
cm - a ukladajte ako samostatné súbory. Získajte
impozantné výsledky z otvorených kníh, obrázkov v
rámikoch a dokonca 3-D objektov ako šperky alebo
zbierky.

1 Maximálne rozlíšenie môže byť obmedzené systémovými faktormi PC a veľkosťou predlohy

Fotoskener G3110 HP Scanjet
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

Charge Coupled Device (CCD)

Typ skenera

Plochý; Farebné skenovanie:

rozlíšenie pri skenovaní

Hardvér: Až 4800 x 9600 dpi
Optické: Až 4800 dpi
Zvýšené: Neobmedzene

Formát naskenovaného súboru

Microsoft® Windows®: PDF, PDF s vyhľadávaním, TIFF, komprimovaný TIFF, JPG,
BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF,
PICT, RTF, TXT, HTML

Režimy vstupu pri skenovaní

Skenovanie na prednom paneli (reflexné skenovanie zo skla, prenosné
skenovanie filmov), kopírovanie, skenovanie do e-mailu, skenovanie do PDF;
Softvér HP Photosmart, skenovanie obrázkov, skenovanie dokumentov,
skenovanie filmov, kopírovanie; používateľské aplikácie cez rozhranie TWAIN;
integrovaný adaptér na priesvitné materiály (priepustné skenovanie filmových
materiálov)

Rozsah zmien mierky alebo zväčšenia
obrázka

10 až 2 400 % v prírastkoch po 1 %

Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi

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

Odtiene šedej/bitová hĺbka

256; Bitová hĺbka: 48-bitový

Detekcia vstupu viacerých stránok

Nie

Kapacita automatického podávača
dokumentov

Žiadne

Externé v/v porty

1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Štandardné pripojenie

Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Použiteľnosť v sieti

Žiadne

Ovládací panel

4 tlačidlá (kopírovať, skenovať, skenovať do e-mailu, skenovať do PDF)

Podporované typy médií

Papier (atramentový, laserový, kancelársky), fotografický materiál (strieborný
halogenid, pigmentová farba), 3-D objekty, 35 mm fólie a negatívy (použitím
adaptéra na priesvitné médiá)

Verzia štandardu TWAIN

Verzia 1,9

Zahrnutý softvér

Softvér HP Photosmart pre systém Windows® a Macintosh (obsahuje
integrovaný softvér OCR, odstránenie prachu a škrabancov, HP Image Editor,
obnovenie vyblednutých farieb, odstránenie efektu červených očí HP, adaptívne
zosvetlenie HP)

Kompatibilné operačné systémy

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

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, procesor
1,3 GHz, 1 GB pamäte RAM (2 GB pre 64-bitový)
Mac: Mac OS X v10.6, Lion a Mountain Lion (riešenia Mac OS X v10.4.11 a v10.5
je možné stiahnuť z lokality hp.com).

Prevádzkové prostredie

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 60 °C
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: od 0 do 90% relatívnej vlhkosti

napájanie

Príkon: Max. 15 W
Požiadavky na napájanie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Áno

informácie a zabezpečenie zhody s
regulatívnymi ustanoveniami

Správa CB (IEC 60950-1: 2001, vrátane severnej Ameriky CSA/UL 60950-1 a
Európy EN 60950-1:2001 a všetky príslušné úpravy a všetky potrebné skupiny
a národné rozdiely tak ako je možné nájsť vo väčšine aktuálnych CB príručiek).
Rusko (GOST), Čína (CCC), Taiwan (BSMI)

Elektromagnetická kompatibilita

EÚ (prehlásenie o zhode CE), Severná Amerika (FCC a kanadská deklarácia
EMC), Austrália (ACA), Nový Zéland (ACA), Rusko (GOST), Kórea (MIC), Taiwan
(BSMI), Čína (CCC)

Rozmery produktov

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

hmotnosť produktu

2,9 kg; balené: 3,74 kg

Čo je v krabici

L2698A: Fotoskener HP Scanjet G3110; napájací adaptér/napájací kábel; kábel
USB; disky CD-ROM so softvérom a používateľská príručka; inštalačný plagát;
vyhlásenie o záruke

Záruka

Obmedzená záruka na hardvér 1 rok (Kanada), obmedzená záruka na hardvér
90 dní (USA) vrátane telefonickej a webovej podpory. Záruka sa môže v
jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonných požiadaviek.

Možnosti servisu a podpory

UH262E HP Care Pack, služba výmeny na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UH261E HP Care Pack, služba výmeny na nasledujúci pracovný deň, 2 roky
UJ996E HP Care Pack, štandardná služba výmeny, 3 roky
UH258E HP Care Pack, 3-ročná servisná podpora s návratom do servisného
strediska. (UJ996E: iba EEM a Rusko, UH258E: iba Turecko, UH262E/UH261E:
zvyšok Európy)

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové
a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je
cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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