HP Scanjet 200 flatbed fotoscanner

De HP Scanjet 200 flatbed fotoscanner is ideaal voor gebruikers
thuis en in de kantooromgeving die een compacte,
gebruiksvriendelijke scanner zoeken om foto's en documenten op
hoge resolutie te scannen en snel afbeeldingen vast te leggen, op te
slaan en te delen.

Maak hoogwaardige scans van foto's en
documenten.

Ruimtebesparend: deze compacte scanner
past bijna overal waar u hem nodig heeft.

● Scan belangrijke foto's met uiterste precisie. Scan
details in foto's haarscherp met resoluties tot 2400 x
4800 dpi en 48-bits kleur1.

● Installeer en werk waar u wilt: deze compacte,
landscape-model scanner past vrijwel overal in huis of
op kantoor.

● Snel en handig foto's en afbeeldingen scannen naar
websites om ze te delen

● Scan boeken, tijdschriften en gebonden documenten
gemakkelijk dankzij de flexibele, scharnierende klep die
ruimte biedt aan dikke materialen.

● Scan belangrijke papieren, foto's en dagelijkse
documenten naar gemakkelijk toegankelijke digitale
bestanden.
● Jobs zijn sneller gereed – u scant een foto van 10 x
15 cm met een resolutie van 200 dpi vanaf 21
seconden1.

Dankzij de snelle installatie en de handige
functies kunt u direct aan de slag.
● Maak de prints die u nodig heeft: gebruik de
meegeleverde ArcSoft PhotoStudio 6
fotobewerkingssoftware om foto's te bewerken, te
zoeken, te organiseren en op diverse formaten te
printen.
● Handige scanknoppen besparen u tijd. Scan foto's en
verzend deze rechtstreeks naar de e-mail of PDF en
print of kopieer foto's met één druk op de knop.
● Snel aan de slag dankzij de handige bediening via
gebruiksvriendelijke knoppen. Snelle aansluiting en
installatie met één kabel.

1 Optische resolutie is een maat voor maximale hardwaresamplingresolutie die gebaseerd is op de ISO 14473-norm.
2 Energiebesparing in vergelijking met scanners waarvoor een aparte voedingsmodule nodig is.

● Een voedingskabel is niet nodig: deze via USB gevoede
scanner bespaart energie doordat hij rechtstreeks op uw
pc wordt aangesloten2.

HP Scanjet 200 flatbed fotoscanner
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Scantechnologie

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Type scanner

Flatbed; Kleurenscans: Ja

scanresolutie

Hardware: 2400 x 4800 dpi
Optisch: Tot 2400 dpi
Enhanced: Tot 19.200 dpi

Bestandsformaat voor scannen

Windows en Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF compressed, PNG, PCX, FlashPix
(FPX), PDF, doorzoekbare PDF, RTF, HTM, TXT; Mac: TIFF, PICT, JPEG, GIF,
FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text. Mac HP Scan ondersteunt: TIFF, PNG,
JPEG, JPEG 2000, PDF, doorzoekbare PDF, RTF, TXT: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000,
PDF, doorzoekbare PDF, RTF, TXT. Mac Image Capture ondersteunt: TIFF, PNG,
JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF

Omgevingscondities

Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Temperatuur bij opslag: -40 tot 60 °C
Aanbevolen temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 15 tot 80% rel (niet-condenserend)

Voeding

Stroomverbruik: Max 2,5 Watt, 0,5 Watt (standby), 0,0125 Watt (handmatig uit)

Geluidskrachtemissie

4,2 B(A) (scannen in kleur met 300 of 600 dpi)

ENERGY STAR

Ja

productcertificaten/veiligheid

IEC 60950-1:2005 (tweede editie) +A1, alle vereiste groeps- en nationale
verschillen + alle van toepassing zijnde amendementen; CSA/UL 60950-1 2e
editie (2007) + alle van toepassing zijnde amendementen; EN 60950-1:2006
+A11:2009 +A12 + alle van toepassing zijnde amendementen; cUL, CE, PVOC,
TER, SON, SASO, BSMI, Oekraïne, FCC en andere

EMC

EMC-richtlijn 2004/108/EC (Europa); CISPR 22:2008, klasse B; EN 55022:2010,
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, klasse A; EN 61000-3-3:2008;
CISPR 24:2010; EN 55024:2010; C-tick, CCC, CE, KCC, BSMI, Oekraïne, FCC en
andere

Invoermodi voor scannen

Bedieningspaneel met 4 knoppen (scannen, kopiëren, scannen naar PDF,
scannen naar e-mail); HP Solution Center; en gebruikersapplicatie via TWAIN

Lichtbron (scannen)

LED-lampjes (drie LED-kleuren)

Schaal- of vergrotingsbereik

Windows: 10 tot 2400% in stappen van 1% Mac: Niet ondersteund

Outputresolutie dpi-instellingen

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

Afmetingen

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

Grijstinten/bitdiepte

256; Bitdiepte: 48-bits

gewicht

1,76 kg; met verpakking: 2,65 kg

Printvolume (dagelijks)

Minimale levensduur van 26.000 scans

Meegeleverd in de doos

Standaard interfacemogelijkheden

1 Hi-Speed USB 2.0

L2734A: HP Scanjet 200 flatbed fotoscanner; Installatiehandleiding; Cd-rom;
Flyers; Garantiedocument/kaart; 1 mini USB-kabel

Optionele interfacemogelijkheden

Nee

Garantie

Netwerkklaar

Nee

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel met vier knoppen (scannen, kopiëren, scannen naar PDF,
scannen naar e-mail)

Een jaar exchange garantie op volgende werkdag, inclusief support via het
web. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op
http://www.hp.com/support voor informatie over HP's service- en
supportopties van topklasse in uw regio.

Service- en supportopties

Ondersteunde mediatypen

Papier (gewoon, inkjet, foto, krantenpapier, tijdschriftartikelen)

Twain-versie

Versie 1.9

Inbegrepen software

Windows: HP scansoftware (inclusief OCR); Mac: HP Scanjet software (inclusief
OCR); ArcSoft PhotoStudio v6; Windows/Mac: Readiris OCR

Compatibele besturingssystemen

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6.8, OS X
Lion, OS X Mountain Lion of later

Minimum systeemeisen

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7: 1,3-GHz processor, 1 GB RAM (2 GB

UG184E - HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor één-functie
printers en scanners (beschikbaar in alle landen van Europa, het
Midden-Oosten en Afrika)
UG059E - HP 3 jaar, Care Pack met exchange op volgende werkdag voor
één-functie printers en scanners (beschikbaar in Oostenrijk, België,
Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland,
Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië,
Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije)

voor 64-bits), 1 GB vrije schijfruimte, CD-ROM/DVD, USB; Windows Vista:
1,3-GHz processor, 1 GB RAM (2 GB voor 64-bits), 1 GB vrije schijfruimte (2 GB
voor 64-bits), CD-ROM/DVD, USB; Mac: Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X
Mountain Lion

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te
verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel
van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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