HP Scanjet G3110 fotoskanner

HP Scanjet G3110 fotoskanner är utformad för dem som är ute
efter det enklaste sättet att skanna, bevara och återställa foton,
diabilder och negativ och som även vill ha flexibilitet att kunna
skanna, distribuera, arkivera och hantera dokument.

Du får ut mer av dina foton med
högkvalitativ scanning och enkel
återställning.
● Förvandla dina foton till högkvalitativa digitala bilder
som det är lätt att dela med sig av, med 4800 x 9600
dpi 1 upplösning och 48-bitarsfärg. Ta bort röda ögon,
förbättra kontrast, återställ urblekt färg och ta bort
damm och repor med den medföljande
programvaran.

Scanna flera foton, diabilder, negativ
eller 3D-objekt och spara dem som
separata filer.
● Scanna flera original - upp till fyra 35 mm diabilder,
fem negativ eller tre 10 x 15 cm foton på samma
gång - och spara dem som separata filer. Uppnå
imponerande resultat från uppslagna böcker,
inramade bilder och även 3D-objekt såsom smycken
eller samlarföremål.

1 Den maximala upplösningen kan begränsas av olika faktorer i PC-systemet och av skanningens omfattning

Förvandla papper till redigerbara dokument
och lättarkiverade digitala filer.
● Förvandla viktiga dokument till lättarkiverade PDF-filer
eller konvertera dem till redigerbar text med
programvara för optisk teckenigenkänning (OCR).
Upplev även hur snabbt och bekvämt det är att använda
snabbvalsknapparna Kopiera och Scanna till e-post.

HP Scanjet G3110 fotoskanner
TEKNISK INFORMATION

Driftsmiljö

Driftstemperatur: 10 till 35 °C
Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C
Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 °C
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % relativ luftfuktighet
Luftfuktighet vid förvaring: 0 - 90 % RH

Strömförsörjning

Strömförbrukning: 15 W max
Strömförsörjning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Ja

anpassning till normer/säkerhet

CB Report (IEC 60950-1: 2001, inklusive CSA/UL 60950-1 för Nordamerika
och EN 60950-1:2001 för Europa, plus alla tillämpliga ändringar och all
erforderliga grupp- och nationella skillnader enligt den mest aktuella
CB-bulletinen). Ryssland (GOST), Kina (CCC), Taiwan (BSMI)

Elektromagnetisk kompatibilitet

EU (CE-certifiering för konformitet), Nordamerika (FCC och kanadensisk
EMC-deklaration), Australien (ACA), Nya Zeeland (ACA), Ryssland (GOST), Korea
(MIC), Taiwan (BSMI), Kina (CCC)

Produktmått

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

produktens vikt

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

Avläsningsteknik

CCD

Skanningstyp

Flatbädd; Färgskanning:

skanningsupplösning

Hårdvara: Upp till 4 800 x 9600 dpi
Optisk: Upp till 4800 dpi
Utökad: Obegränsat

Filformat för skanning

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

Metod för inläsning vid skanning

Skanning via frontpanelen (reflektiv skanning från glaset, transmittent
skanning av filmmaterial), Kopiera, Skanna till e-post, Skanna till PDF; HP
Photosmart-programvara, Skanna bild, Skanna dokument, Skanna film,
Kopiera; användartillämpning via TWAIN; integrerad adapter för transparenta
material (transmittenta skanningar av filmmaterial)

Bildskalning eller förstoringsintervall

10 till 2400 % i steg om 1 %

Upplösningsinställningar för
utmatning

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

Gråskalenivåer/Bitdjup

256; Bitdjup: 48-bitars

Detektering av flerarksinmatning

Nej

Medföljer

Kapacitet för automatisk
dokumentmatare

Inga

L2698A: HP Scanjet G3110 fotoskanner; nätadapter/strömsladd; USB-kabel;
CD-ROM-skivor med programvara och användarhandbok; Installationsaffisch;
Garantiinformation

Externa I/O-portar

1 Hi-Speed USB 2.0

Garanti

Standardanslutning

Hi-Speed USB 2.0

Nätverksklar

Inga

Ett års begränsad hårdvarugaranti (Kanada), 90 dagars begränsad
hårdvarugaranti (USA), telefon- och webbsupport ingår. Garantin kan variera
mellan olika länder på grund av olika lagkrav.

Kontrollpanel

4 knappar (Kopiera, Skanna, Skanna till e-post, Skanna till PDF)

Service- och supporttillval

Media som stöds

Papper (bläckstråle-, laser-, vanligt), fotografiskt material (silverhalid,
pigmentfärg), 3D-föremål, 35 mm diabilder och negativ (med adaptern för
transparenta material)

Twain-version

Version 1.9

UH262E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 3 år
UH261E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 2 år
UJ996E HP Care Pack, standardutbytesservice, 3 år
UH258E HP Care Pack, retur till depå, 3 år. (UJ996E: endast EEM och Ryssland,
UH258E: endast Turkiet, UH262E/UH261E: Övriga Europa)

Medföljande program

HP Photosmart-programvara för Windows® och Macintosh (inklusive integrerad
OCR, avlägsnande av smuts och repor, HP Image Editor, återställning av blekta
färger, HP borttagning av röda ögon, HP anpassad belysning)

Kompatibla operativsystem

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

Lägsta systemkrav

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 1,3 GHz-processor, 1

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskriftsoch bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är
överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

GB RAM (2 GB för 64-bitars)
Mac: Mac OS X v10.6, Lion och Mountain Lion (lösningar för Mac OS X v10.4.11
och v10.5 kan hämtas från hp.com).

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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