Digitálny plochý skener HP Scanjet 5590P

Rýchle skenovacie riešenie profesionálnej kvality s rozlíšením 2400 dpi / 48-bitovými
farbami a náhľadom skenov do 7 sekúnd. Súčasťou sú adaptér na transparentné médiá
a voliteľný duplexný automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 strán, ktoré vám
umožňujú skenovať všetko, čo chcete.

Určený pre malé kancelárie / domáce kancelárie / domácich používateľov, ktorí hľadajú cenovo dostupné a kompaktné
zariadenie, ktoré ponúka skenovanie profesionálnej kvality a kopírovanie dokumentov, fotografií, grafiky a dokonca aj
3D objektov tak rýchlo, ako je to možné - a zaberá minimálny priestor na pracovnom stole.
Skenovanie v profesionálnej kvalite pre dokumenty, grafiku a fotografie.
Rozlíšenie 2 400 dpi a 48-bitové farby pre vynikajúce výsledky – čokoľvek skenujete.
Vynikajúca reprodukcia fotografií, grafiky, log, nákresov a akýchkoľvek iných obrázkov.
Zachytenie textu z dokumentov pomocou technológie OCR.
Jasné, prenikavé obrázky so živou, vernou farbou.
Skenovanie fotografickej kvality pri opakovanej tlači alebo farebných kópiách.
CCD technológia znamená, že môžete skenovať aj otvorené knihy a iné 3D objekty, napr. zarámované obrázky.
Skutočná všestrannosť – skenujte, čo len chcete.
Skenujte alebo vytvárajte farebné kópie fotografií, grafík, nákresov a akýchkoľvek iných obrázkov.
Prídavný adaptér na transparentné materiály na 35 mm diapozitívy a negatívy.
Adaptér prijíma pásy až troch transparentných materiálov alebo negatívov.
CCD technológia znamená, že môžete skenovať aj 3D objekty, napr. zarámované obrázky, otvorené knihy a
spomienkové predmety.
OCR (optické rozpoznanie znakov) pre skenovanie textu a importovanie do programov pre úpravu textu.
Voliteľný 50-stranový duplexný automatický podávač dokumentov (ADF) pre skenovanie/kopírovanie bez potreby
obsluhy rýchlosťou až 8 str./min.
Do voliteľného automatického podávača dokumentov (ADF) vložte až 50 stránok a dajte ich naskenovať.
Automatické spracovanie obojstranných dokumentov pre efektívny pracovný tok.
Malá miera dohľadu – digitalizujte viacstránkové dokumenty, kým sa budete venovať užitočnejším veciam.
Buďte produktívni od prvého dňa – ľahká, spoľahlivá prevádzka s intuitívnym ovládaním.
Softvér OCR prevádza vytlačené papiere na upravovateľné dokumenty.

Objednávkové
informácie

Technické špecifikácie
Typ skenera
Technológia skenovania
Rýchlosť skenovania (ADF, A4)
Rozlíšenie skenovania
Bitová hĺbka
Úrovne odtieňov sivej
Mierka
Rýchlosť podávača ADF
Rýchlosť snímania
Rýchlosť zobrazenia ukážky
Kapacita ADF
Kapacita automatického podávača
fotografií
Veľkosť dokumentu
Hmotnosť dokumentu
Detekcia vstupu viacerých stránok
Ovládací panel
Vstupné režimy skenovania
Formát súboru skenovaného dokumentu
Obsahuje softvér
Kompatibilita operačných systémov
Minimálne systémové požiadavky

Odporúčané systémové požiadavky
Rozhranie a konektivita
Rozmery (š x h x v)
Hmotnosť
Prevádzkové prostredie
Požiadavky na napájanie
ENERGY STAR
Informácie o súlade s právnymi
predpismi/bezpečnosť
Elektromagnetická kompatibilita
Záruka

Plochý, ADF (voliteľný)
Charge Coupled Device (CCD)
Až 8 str/min/4 obr/min
Optické: Až 2 400 dpi
Hardvér: Až 2 400 x 2 400 dpi
Zdokonalené: Neobmedzene
48-bitový
256
10 až 2 000 % v prírastkoch po 1 %
Až 8 str/min/4 obr/min
Farebná fotografia formátu 10 x 15 cm do Microsoft Word: menej ako 24 sekúnd
optické snímanie celej stránky textu do Microsoft Word: menej ako 36 sekúnd
odoslanie fotografie e-mailom: menej ako 18 sekúnd
Až do 10 s.
Voliteľný, 50 hárkov
Žiadne
Maximum: 210 x 297 mm
Maximum: 90 g/m²
Nie
Skenovanie, kopírovanie, e-mail, zdieľanie na webe, ukladanie do PDF, úsporný režim, zrušenie, farebné/čiernobiele
kopírovanie
Predný panel "Skenovať", "Kopírovať", "E-mail", "Share-to-web", "Save-document-to-disc", softvér HP na manipuláciu s
fotografiami a obrázkami, používateľská aplikácia prostredníctvom TWAIN
Windows: BMP, JPEG, TIFF, komprimovaný TIFF, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF s vyhľadávaním, RTF, HTM, TXT; Macintosh:
TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text
Softvér HP Photosmart pre systém Windows® (podpora systému Windows® XP x64, 2000 dostupná formou prevzatia z webu),
disky CD-ROM pre systém Microsoft® Windows® and Macintosh, I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! PageManager, HP
Commercial Scanjet 5590 TWAIN (Windows®)
Microsoft® Windows® 2000, XP Professional a Home Edition, certifikované pre Windows Vista™; Mac OS X (10.1.5, 10.2
alebo novší)
Pre systém Microsoft Windows XP alebo 2000: procesor 500 MHz; Windows XP, XP x64 alebo 2000; 256 MB pamäte RAM,
450 MB voľného miesta na pevnom disku; port USB; jednotka CD-ROM; monitor SVGA 800 × 600; 16-bitová farebná hĺbka;
Microsoft Windows Internet Explorer 6 Pre systém Windows Vista: procesor 800 MHz; Windows Vista alebo Vista x64; 512 MB
pamäte RAM, 450 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM; monitor SVGA 800 × 600; grafická karta
kompatibilná s technológiou DirectX 9; Microsoft Windows Internet Explorer 7
Mac OS X v 10.2 alebo novší: PowerPC G3, G4 a G5 alebo procesor Intel® Core; 128 MB pamäte RAM; 240 MB voľného
miesta na pevnom disku; Mac OS X v 10.5: procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel® Core; 512 MB pamäte RAM; 7 GB
voľného miesta na pevnom disku
Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2 GB RAM; Windows XP 32-bitový a 64-bitový: 1 GB RAM; Windows 2000 (len na
webe): procesor 800 MHz; 256 MB RAM; pre všetky systémy: 4 GB voľného miesta na pevnom disku; monitor SVGA 800 ×
600; 16-bitové farby
Štandardné: Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
488 x 340 x 162 mm
3,4 kg; balené: 5,4 kg
Prevádzková teplota: 5 až 40 °C; Skladovacia teplota: -40 až 70 °C
Prevádzková vlhkosť: Relatívna vlhkosť 5 až 90 %; Skladovacia vlhkosť: Relatívna vlhkosť 5 až 90 %
100 až 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); spotreba: Maximálne 36 wattov
Áno
Registrovaná bezpečnosť UL, v súlade s EU LVD & EN 60950, európske schválenie tretích strán, certifikované Českou republikou
(EZU), Ruskom (GOST), Poľskom (PCBC)
EÚ (smernica o EMC)
Bezplatná telefonická podpora 1 rok počas záruky (USA, Kanada, EMEA, AP); Telefonická podpora je bezplatná len počas 30
dní (Afrika a Blízky východ); Ďalšie informácie o oceňovaných službách HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete
na adrese http://www.hp.com/support.

L1912A

Digitálny plochý skener HP
Scanjet 5590P; USB kábel kompatibilný so štandardom
USB 2.0; napájací kábel;
napájací zdroj (ak je
potrebný); adaptér na
priesvitné materiály (TMA);
pokyny k TMA;
používateľská príručka;
leták s nastaveniami;
záručný list; CD-ROM
disk(y) so softvérom pre
systémy Microsoft®
Windows® a Macintosh

Služby a podpora

UH260E HP Care Pack, Služba výmeny
na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
(okrem Turecka, EEM a Ruska)
UJ998E HP Care Pack, štandardná
služba výmeny, 3 roky (iba EEM a
Rusko)
UH254E HP Care Pack, vrátenie do
skladu, 3 roky (iba Turecko)
Pre úplný zoznam tovaru na sklade a
príslušenstva, prosím navštívte webstránku HP
na http://www.hp.com
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