Scaner foto cu suport plat HP Scanjet 200

Scanerul foto cu suport plat HP Scanjet 200 este ideal pentru pentru
utilizatori cu activitate la domiciliu şi din firme care doresc un scaner
compact şi simplu de utilizat pentru a scana fotografii şi documente
la înaltă rezoluţie şi pentru a captura, stoca şi partaja rapid imagini.

Încercaţi scanarea simplă şi de înaltă
calitate a fotografiilor şi documentelor

Economisiţi spaţiu: acest scaner compact se
potriveşte aproape oriunde aveţi nevoie.

● Scanaţi fotografii importante şi obţineţi rezultate
precise. Capturaţi imagini cu detalii clare cu rezoluţii
de până la 2400 x 4800 dpi şi culori pe 48 de biţi1.

● Configuraţi şi lucraţi unde doriţi – acest scaner compact,
orientat în mod peisaj, poate încăpea aproape oriunde,
acasă sau la birou.

● Bucuraţi-vă de scanarea rapidă şi comodă a
fotografiilor şi imaginilor către site-uri de partajare de
pe Internet

● Scanaţi simplu cărţi, reviste şi materiale legate, utilizând
capacul articulat şi mobil al scanerului pentru grosimi
mari.

● Scanaţi documente importante, fotografii şi
documente de zi cu zi în fişiere digitale simplu de
accesat.

● Eliminaţi necesitatea unui cablu de alimentare – acest
scaner alimentat prin USB economiseşte energie prin
conectarea directă la PC2.

● Finalizaţi lucrările mai rapid – scanati o fotografie de
10 x 15 cm (4 x 6 inchi) în numai 21 de secunde la o
rezoluţie de 200 dpi1 .

Începeţi să lucraţi rapid cu funcţiile
simplu de utilizat şi cu configurarea
rapidă.
● Creaţi imprimatele de care aveţi nevoie: utilizaţi
software-ul de editare foto inclus ArcSoft
PhotoStudio 6 pentru a realiza simplu editarea,
căutarea şi organizarea imaginilor pentru imprimare
la diferite dimensiuni.
● Economisiţi timp cu capabilităţile comode de scanare
printr-o atingere. Capturaţi şi trimiteţi imagini direct
către e-mail sau PDF şi imprimaţi sau copiaţi
imaginile doar printr-o atingere.
● Începeţi rapid să lucraţi cu o interfaţă intuitivă cu
controale simplu de utilizat. Conectaţi şi configuraţi
rapid cu un singur cablu.

1 Rezoluţia optică este o măsură a rezoluţiei maxime de eşantionare hardware, pe baza standardului ISO 14473.
2 Economii de energie pe baza comparaţie cu scanerele care necesită o sursă de alimentare separată.

Scaner foto cu suport plat HP Scanjet 200
SPECIFICAŢII TEHNICE
Tehnologie de scanare

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Tip scanare

Plan; Scanare color: Da

rezoluţie de scanare

Hardware: 2400 x 4800 dpi
Optic: 2400 dpi
Îmbunătăţit: Maximum 19200 dpi

Format fişier scanat

Windows şi Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimat, PNG, PCX, Flashpix
(FPX), PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, HTM, TXT; Mac: TIFF, PICT, JPEG,
GIF, FlashPix, text simplu, PDF, HTML, text îmbogăţit. Mac HP Scan acceptă: TIFF,
PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, TXT: TIFF, PNG,
JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, TXT. Mac Image
Capture acceptă: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF

Moduri de intrare scanare

Patru butoane pe panoul frontal (Scanare, Copiere, Scanare către PDF, Scanare
către e-mail); HP Solution Center; şi aplicaţiile utilizatorului prin TWAIN

Sursă de lumină (scanare)

Ghidul indicatorului luminos LED (trei culori pentru LED)

Rată scalare sau mărire imagine

Windows: 10 – 2400% în trepte de 1%. Mac: neacceptat

Setări rezoluţie de ieşire (dpi)

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

Niveluri nuanţe de gri/adâncime bit

256; Adâncime biţi: 48 biţi

Volum de lucru (zilnic)

Durata de viaţă minimă 26.000 de scanări

Conectivitate standard

1 USB 2.0 de mare viteză

Conectivitate opţională

Nu

Pregătit pentru folosire în reţea

Nu

Panou de control

Patru butoane pe panoul frontal (Scanare, Copiere, Scanare către PDF, Scanare
către e-mail)

Tipuri suport acceptate

Hârtie (simplă, inkjet, foto, hârtie de ziar, articole din reviste)

Versiune TWAIN

Versiunea 1.9

Software inclus

Windows: software-ul de scanare HP (include OCR); Mac: software-ul HP
Scanjet (include OCR); ArcSoft PhotoStudio v6; Windows/Mac: Readiris OCR

Sisteme de operare compatibile

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6.8, OS X
Lion, OS X Mountain Lion sau ulterior

Cerinţe minime de sistem

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7: procesor de 1,3 GHz, 1 GB RAM (2 GB

pentru 64 de biţi), 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, CD-ROM/DVD, USB;
Windows Vista: procesor de 1,3 GHz, 1 GB RAM (2 GB pentru 64 de biţi), 1 GB de
spaţiu disponibil pe hard disk (2 GB pentru 64 de biţi), CD-ROM/DVD, USB; Mac:
Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion

Mediu de funcţionare

Temperatură de funcţionare: 10 la 35° C
Variaţie temperatură stocare: -40 la 60° C
Temperatură de funcţionare recomandată: 10 la 35° C
Interval de umiditate de funcţionare recomandat: 15 - 80% RH (fără condensare)

putere

Consum energie: Maxim 2,5 W, 0,5 W (standby), 0,0125 W (repaus), 0,0125 W

Emisii de putere acustică

4,2 B(A) (scanare la 300 sau 600 dpi color)

ENERGY STAR

Da

informaţii despre reglementările
privind conformitatea/siguranţa

IEC 60950-1:2005 (ediţia a doua) +A1, toate diferenţele necesare pentru
grupă şi naţionale + toate amendamentele aplicabile; CSA/UL 60950-1 ediţia a
doua (2007) + toate amendamentele aplicabile; EN 60950-1:2006 +A11:2009
+A12 + toate amendamentele aplicabile; cUL, CE, PVOC, TER, SON, SASO, BSMI,
Ucraina, UL şi altele

Compatibilitate electromagnetică

Directiva EMC 2004/108/EC (Europa); CISPR 22:2008, Clasa B; EN
55022:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Clasa A; EN
61000-3-3:2008; CISPR 24:2010; EN 55024:2010; C-tick, CCC, CE, KCC, BSMI,
Ucraina, FCC şi altele

Dimensiunile produsului

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

greutate produs

1,76 kg; împachetat: 2,65 kg

Ce se găseşte în cutie

L2734A: Scaner foto cu suport plat HP Scanjet 200; ghid de instalare; CD-ROM;
pliante; certificat/fişă de garanţie; 1 cablu mini-USB

Garanţie

Garanţie limitată de un an, următoarea zi lucrătoare cu înlocuire, asistenţă Web
inclusă. Garanţia poate varia în funcţie de ţară/regiune, conform legii. Accesaţi
http://www.hp.com/support, pentru opţiuni de servicii şi asistenţă HP de clasă
mondială, aplicabile pentru ţara/regiunea dvs.

Opţiuni de service şi asistenţă

UG184E - HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire standard pentru imprimante şi
scanere cu o singură funcţie (serviciu disponibil în întreaga Europă, Orientul
Mijlociu, ţările din Africa)
UG059E - HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire în ziua următoare pentru
imprimante şi scanere cu o singură funcţie (serviciu disponibil în Austria,
Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda,
Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie, Republica Cehă,
Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia).

(oprire manuală)

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi
mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi
afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin
serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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