Plochý fotoskener HP Scanjet 200

Plochý fotoskener HP Scanjet 200 je ideálny pre domácich
používateľov a podnikateľov, ktorí požadujú kompaktný, ľahko
použiteľný skener na skenovanie fotografií a dokumentov vo
vysokom rozlíšení a na rýchle zachytenie, uloženie a zdieľanie
obrázkov.

Vyskúšajte skenovanie fotografií
a dokumentov vo vysokej kvalite.

Šetrite miesto: tento kompaktný skener sa
zmestí takmer kamkoľvek.

● Skenujte dôležité fotografie a dosiahnite precízne
výsledky. Zachyťte obraz s ostrými detailami
v rozlíšení až do 2400 x 4800 dpi a 48-bitovou
farebnou hĺbkou1.

● Rozložte sa a pracujte kdekoľvek chcete – tento
kompaktný skener s orientáciou na šírku sa vo vašej
domácnosti alebo kancelárii zmestí takmer kamkoľvek.

● Vychutnajte si rýchle a praktické skenovanie fotografií
a obrázkov pre internetové stránky so zdieľaním
obsahu
● Skenujte dôležitú administratívu, fotografie a bežné
dokumenty do digitálnych súborov, ku ktorým sa dá
jednoducho pristupovať.
● Dokončujte úlohy rýchlejšie – skenujte fotografie
s veľkosťou 10 x 15 cm (4 x 6") s rýchlosťou až
21 sekúnd pri rozlíšení 200-dpi1 .

Začnite pracovať rýchlo vďaka funkciám,
ktoré sa ľahko používajú, a rýchlemu
nastaveniu.
● Vytlačte si, čo potrebujete: dodaný softvér na úpravu
fotografií ArcSoft PhotoStudio 6 môžete použiť na
jednoduchú úpravu, vyhľadávanie a organizovanie
obrázkov pre tlač v rôznych veľkostiach.
● Šetrite čas s praktickými možnosťami skenovania
jedným dotykom. Zachytávajte a odosielajte obrázky
priamo na e-mail alebo do súboru PDF – a tlačte
alebo kopírujte obrázky jednoduchým dotykom.
● Začnite pracovať rýchlo vďaka intuitívnemu rozhraniu
s ovládacími prvkami, ktoré sa ľahko používajú.
Rýchle zapojenie a nastavenie prostredníctvom
jediného kábla.

1 Optické rozlíšenie je miera maximálneho vzorkovacieho rozlíšenia hardvéru podľa normy ISO 14473.
2 Úspora energie na základe porovnania so skenermi, ktoré vyžadujú samostatné napájanie.

● Skenujte knihy, časopisy a zviazané dokumenty úplne
jednoducho, s pomocou veka skenera s voľnými
závesmi, aby bolo možné skenovať aj hrubšie publikácie.
● Odstráňte potrebu napájacieho kábla – tento skener
s napájaním cez rozhranie USB šetrí energiu – môžete
ho zapojiť priamo do počítača2.

Plochý fotoskener HP Scanjet 200
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

CMOS CIS (kontaktný obrazový snímač)

Typ skenera

Plochý; Farebné skenovanie: Áno

rozlíšenie pri skenovaní

Hardvér: Až 2400 x 4800 dpi
Optické: Až 2 400 dpi
Zvýšené: Až 19200 dpi

Formát naskenovaného súboru

Windows a Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, komprimovaný TIFF, PNG, PCX, FlashPix
(FPX), PDF, PDF s vyhľadávaním, RTF, HTM, TXT; Mac: TIFF, PICT, JPEG, GIF,
FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text. Mac HP Scan podporuje: TIFF, PNG,
JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF s vyhľadávaním, RTF, TXT: TIFF, PNG, JPEG, JPEG
2000, PDF, PDF s vyhľadávaním, RTF, TXT. Mac Image Capture podporuje: TIFF,
PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF

Režimy vstupu pri skenovaní

Štyri tlačidlá na prednom paneli (skenovanie, kopírovanie, skenovanie do PDF,
skenovanie do e-mailu); HP Solution Center; a používateľská aplikácia cez
technológiu TWAIN

Zdroj svetla (snímanie)

LED Light Guide (tri farby LED)

Rozsah zmien mierky alebo zväčšenia
obrázka

Windows: 10 až 2400 % v prírastkoch po 1 %. Mac: Nie je podporované

Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi

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

Odtiene šedej/bitová hĺbka

256; Bitová hĺbka: 48-bitový

Pracovný cyklus (denný)

Minimálna životnosť 26000 skenov

Štandardné pripojenie

1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Voliteľné pripojenie

Nie

Použiteľnosť v sieti

Nie

Ovládací panel

Štyri tlačidlá na prednom paneli (skenovanie, kopírovanie, skenovanie do PDF,
skenovanie do e-mailu)

Podporované typy médií

Papier (obyčajný, inkjet, fotografie, novinové výtlačky, články v časopisoch)

Verzia štandardu TWAIN

Verzia 1,9

Zahrnutý softvér

Windows: Skenovací softvér HP (vrátane OCR); Mac: Softvér HP Scanjet
(vrátane OCR); ArcSoft PhotoStudio v6; Windows/Mac: Readiris OCR

Kompatibilné operačné systémy

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6.8, OS X
Lion, OS X Mountain Lion alebo novšia verzia

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows 10, Windows 8, Windows 7: procesor 1,3 GHz, 1 GB

pamäte RAM (2 GB pre 64-bitový), 1 GB voľného miesta na pevnom disku,
CD-ROM/DVD, USB; Windows Vista: procesor 1,3 GHz, 1 GB pamäte RAM (2 GB
pre 64-bitový), 1 GB voľného miesta na pevnom disku (2 GB pre 64-bitový),
CD-ROM/DVD, USB; Mac: Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion

Prevádzkové prostredie

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 60 °C
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie)

napájanie

Príkon: 2,5 W (maximálne), 0,5 W (pohotovostný), 0,0125 W (manuálne

Emisie akustického výkonu

4,2 B(A) (farebné skenovanie pri 300 alebo 600 dpi)

ENERGY STAR

Áno

informácie a zabezpečenie zhody s
regulatívnymi ustanoveniami

IEC 60950-1:2005 (druhé vydanie) +A1, všetky vyžadované skupinové
a národné rozdiely + všetky náležité doplnky; CSA/UL 60950-1 2. vydanie
(2007) + všetky náležité doplnky; EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A12 +
všetky náležité doplnky; cUL, CE, PVOC, TER, SON, SASO, BSMI, Ukrajina, UL
a ďalšie

Elektromagnetická kompatibilita

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite číslo 2004/108/ES (Európa);
CISPR 22:2008, trieda B; EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009, trieda A; EN 61000-3-3:2008; CISPR 24:2010; EN 55024:2010;
C-tick, CCC, CE, KCC, BSMI, Ukrajina, FCC a ďalšie

Rozmery produktov

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

hmotnosť produktu

1,76 kg; balené: 2,65 kg

Čo je v krabici

L2734A: Plochý fotoskener HP Scanjet 200; Sprievodca inštaláciou; CD-ROM;
Letáky; Záručný list/karta; 1 mini USB kábel

Záruka

Jednoročná záruky s výmenou do nasledujúceho pracovného dňa vrátane
webovej podpory. Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od
zákonných požiadaviek. Ďalšie informácie o prvotriednych službách
spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite
http://www.hp.com/support.

Možnosti servisu a podpory

UG184E – 3-ročný balík HP Care Pack so štandardnou výmenou pre
monofunkčné tlačiarne a skenery (dostupný vo všetkých krajinách Európy,
Blízkeho Východu a Afriky)
UG059E – 3-ročný balík HP Care Pack s výmenou pre monofunkčné tlačiarne
a skenery na nasledujúci deň (dostupný v Belgicku, Českej republike, Dánsku,
Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Nórsku,
Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, na Slovensku, vo Veľkej Británii, Španielsku,
Švajčiarsku, Švédsku a Taliansku).

vypnutie)

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové
a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je
cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
Plochý fotoskener HP Scanjet 200 L2734A
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na
produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka.
Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Všetky značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností. Informácie
v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vytvorené v EÚ november 2015 4AA4-4568SKE

