HP Scanjet 200 síkágyas fényképolvasó

A HP Scanjet 200 síkágyas fényképolvasó ideális azoknak az otthoni
és munkahelyi felhasználóknak, akik egy kompakt, könnyen
kezelhető lapolvasóra vágynak, nagy felbontásban szeretnének
fényképeket és dokumentumokat beolvasni, és gyorsan
szeretnének képeket rögzíteni, tárolni és megosztani.

A fényképeket és dokumentumokat
kiemelkedő minőségben olvashatja be.

Helytakarékosság: ez a kompakt lapolvasó
bárhova remekül illeszkedik.

● Fontos fényképeinek beolvasása megtartja azok
eredeti minőségét. Akár 2400 x 4800 dpi felbontású,
48 bites, színes, részleteiben is éles képeket olvashat
be1.

● A kompakt, fekvő tájolású lapolvasó otthonában vagy
irodájában is szinte bárhol elhelyezhető, így ott állíthatja
üzembe, ahol csak szeretné.

● Gyorsan és könnyen beolvashatja fényképeit és
képeit internetes megosztó oldalakra

● Könnyedén olvashat be könyveket, hírlapokat és egyéb
összefűzött kiadványokat, mert a lapolvasó
lebegőpántos fedele nagy mozgásteret biztosít.

● A fontos papírokat, fényképeket és mindennapos
dokumentumokat könnyedén hozzáférhető digitális
fájlokba olvashatja be.

● Nem lesz szüksége tápkábelre; ez az USB-tápellátású
lapolvasó energiát takarít meg azzal, hogy közvetlenül
a számítógépéhez csatlakozik2.

● A munkáit gyorsabban fejezheti be – egy 10 x 15
cm-es (4 x 6 hüvelykes) fényképet akár 21
másodperc alatt is beolvashat 200 dpi felbontással1.

A könnyen kezelhető funkcióknak és a
gyors telepítésnek köszönhetően a
munka szinte azonnal indulhat is.
● Létrehozhatja a szükséges nyomatokat: a
készülékhez tartozó ArcSoft PhotoStudio 6
fényképszerkesztő szoftverrel könnyedén
szerkeszthet, rendszerezhet és kereshet ki képeket,
amelyeket aztán több méretben is kinyomtathat.
● Időt takaríthat meg a kényelmes, egyérintéses
beolvasási funkciókkal. Közvetlenül rögzíthet és
küldhet képeket e-mailbe vagy PFD-be, és egyetlen
érintéssel nyomtathatja vagy másolhatja azokat.
● Az intuitív, könnyen kezelhető vezérlőkkel ellátott
felület használatát gyorsan meg lehet tanulni.
Egyetlen kábel elég ahhoz, hogy csatlakoztassa és
üzembe helyezze a rendszert.

1 Az optikai felbontás a maximális hardver-mintavételi felbontás mértéke, amely az ISO 14473-as szabványon alapul.
2 Energiamegtakarítás olyan lapolvasókhoz képest, amelyeknek külön tápellátása van.

HP Scanjet 200 síkágyas fényképolvasó
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Beolvasási technológia

CMOS CIS (Contact Image Sensor, érintkezéses képérzékelő)

Beolvasás típusa

Síkágyas; Színes beolvasás: Igen

lapolvasási felbontás

Hardver: Max. 2400 x 4800 dpi
Optikai: Max. 2400 dpi
Javított: Max. 19 200 dpi

Beolvasási fájlformátum

Windows és Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, tömörített TIFF, PNG, PCX, Flashpix
(FPX), PDF, kereshető PDF, RTF, HTM, TXT; Mac: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix,
egyszerű szöveg, PDF, HTML, Rich Text. A Mac HP Scan az alábbiakat
támogatja: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, kereshető PDF, RTF, TXT: TIFF, PNG,
JPEG, JPEG 2000, PDF, kereshető PDF, RTF, TXT. A Mac Image Capture az
alábbiakat támogatja: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF

Működési környezet

Működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány: -40–60°C
Javasolt működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Javasolt működési páratartalom tartomány: 15% – 80% relatív páratartalom (nem

lecsapódó)
Áramellátás

Energiafogyasztás: 2,5 watt (maximum), 0,5 watt (készenlét) és 0,0125 watt

Zajkibocsátás

4,2 B(A) (beolvasás 300 vagy 600 dpi felbontással, színesben)

ENERGY STAR

Igen

jogi és biztonsági tudnivalók

IEC 60950-1:2005 (második kiadás) +A1, minden szükséges csoport- és
nemzeti eltérés + minden alkalmazható módosítás; CSA/UL 60950-1 második
kiadás (2007) + minden alkalmazható módosítás; EN 60950-1:2006
+A11:2009 +A12 + minden alkalmazható módosítás; cUL, CE, PVOC, TER, SON,
SASO, BSMI, Ukrajna, UL és egyebek

Elektromágneses megfelelés

EMC direktíva 2004/108/EK (Európa); CISPR 22:2008, B osztály; EN
55022:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, A osztály; EN
61000-3-3:2008; CISPR 24:2010; EN 55024:2010; C-tick, CCC, CE, KCC, BSMI,
Ukrajna, FCC és egyebek

(kézi kikapcsolás)

Lapolvasási bevitel

Négy elülső panelgomb (beolvasás, másolás, beolvasás PDF-be, beolvasás
e-mailbe); HP Szolgáltatóközpont; és felhasználói alkalmazások a
TWAIN-szabvány segítségével

Fényforrás (lapolvasáshoz)

LED jelzőfények (három LED-szín)

Kép méretezési vagy nagyítási
tartomány

Windows: 10–2400%, 1%-os lépésekkel. Mac: Nem támogatott

Kimeneti felbontás dpi beállításai

Windows és Mac: 75; 150; 200; 300; 400; 600; 1200; 2400. Linux: 75; 150;
200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200; 2400

A termék mérete

373 x 274 x 44,5 mm; csomagolva: 434 x 86 x 335 mm

Szürkeárnyalatos szintek / bitmélység

256; Bitmélység: 48 bites

a termék tömege

1,76 kg; csomagolva: 2,65 kg

Karbantartási ciklus (napi)

Minimális élettartam: 26 000 beolvasás

A doboz tartalma

Szabvány csatlakoztathatóság

1 Hi-Speed USB 2.0 port

L2734A: HP Scanjet 200 síkágyas fényképolvasó; Üzembe helyezési útmutató;
CD-ROM; Szórólapok; Jótállási lap/kártya; 1 mini USB-kábel

Választható csatlakoztathatóság

Nem

Garancia

Hálózatkész

Nem

Kezelőpanel

Négy elülső panelgomb (beolvasás, másolás, beolvasás PDF-be, beolvasás
e-mailbe)

Egy év egy munkanapon belüli cserejótállás webes támogatással. A jótállás
feltételei az adott ország jogszabályaitól függően változhatnak. Látogasson el
a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP világszínvonalú
szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Támogatott papírtípusok

Papír (sima, tintasugaras, fénykép, újságpapír, újságcikkek)

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

Twain verziószáma

1.9-es verzió

Szoftver mellékelve

Windows: HP lapolvasó szoftver (OCR-rel együtt); Mac: HP Scanjet szoftver
(OCR-rel együtt); ArcSoft PhotoStudio v6; Windows/Mac: Readiris OCR

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6.8, OS X
Lion, OS X Mountain Lion vagy újabb

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7: 1,3 GHz-es processzor, 1 GB RAM (64

UG184E - 3 éves HP Care Pack az egyfunkciós nyomtatókra és lapolvasókra
vonatkozó alapvető cserelehetőséggel (elérhető Európa, a Közel-Kelet és
Afrika országaiban)
UG059E - 3 éves HP Care Pack az egyfunkciós nyomtatókra és lapolvasókra
vonatkozó következő napi cserelehetőséggel (elérhető az alábbi országokban:
Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország,
Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország,
Svájc, Egyesült Királyság, Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország,
Lengyelország, Szlovákia).

bites rendszer esetén 2 GB), 1 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD,
USB; Windows Vista: 1,3 GHz-es processzor, 1 GB RAM (64 bites rendszer
esetén 2 GB), 1 GB szabad merevlemez-terület (64 bites rendszer esetén 2 GB),
CD-ROM/DVD, USB; Mac: Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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