Σαρωτής φωτογραφιών επίπεδης επιφάνειας HP
Scanjet 300
Ο σαρωτής φωτογραφιών επίπεδης επιφάνειας HP Scanjet 300
είναι ιδανικός για επαγγελματίες και οικιακούς χρήστες που θέλουν
έναν μικρό και εύχρηστο σαρωτή για να σαρώνουν φωτογραφίες
και έγγραφα σε υψηλή ανάλυση και να αποτυπώνουν, να
αποθηκεύουν και να μοιράζονται εικόνες γρήγορα.

Παραμείνετε παραγωγικοί με ευέλικτη
σάρωση εγγράφων υψηλής ποιότητας
● Ολοκληρώστε τις εργασίες σας πιο γρήγορα
σαρώνοντας ένα μονοσέλιδο έγγραφο A4 σε 14
δευτερόλεπτα σε ανάλυση 200 dpi1 ή μια
φωτογραφία 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε 21
δευτερόλεπτα σε ανάλυση 200 dpi1.
● Αντιγράψτε έγγραφα γρήγορα χρησιμοποιώντας το
κουμπί αντιγραφής με ένα πάτημα.
● Εξοικονομήστε χρόνο με τα εύχρηστα στοιχεία
ελέγχου. Συνδέστε και εγκαταστήστε το σαρωτή
γρήγορα, με ένα μόνο καλώδιο.
● Εξασφαλίστε ακριβή αποτελέσματα κατά τη
σάρωση σημαντικών εγγράφων και εικόνων.
Αποτυπώστε ευκρινείς λεπτομέρειες με ανάλυση
μέχρι 4.800 x 4.800 dpi και χρώμα 48 bit1.

Σαρώστε και αρχειοθετήστε έγγραφα με
ευκολία.
● Εξοικονομήστε χρόνο με τις πρακτικές δυνατότητες
σάρωσης με το πάτημα ενός κουμπιού. Αποτυπώστε
και στείλτε εικόνες απευθείας σε email ή
αποθηκεύστε τις ως PDF και εκτυπώστε ή
αντιγράψτε εικόνες με μία κίνηση.
● Σαρώστε πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα,
συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών καρτών,
αποδείξεων και φωτογραφιών, και αποθηκεύστε τα
αυτόματα ως ξεχωριστά αρχεία.
● Δημιουργήστε τις εκτυπώσεις που χρειάζεστε:
χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό
επεξεργασίας φωτογραφιών ArcSoft PhotoStudio 6
για εύκολη επεξεργασία, αναζήτηση και οργάνωση
εικόνων για εκτύπωση σε διάφορα μεγέθη.

1 Η οπτική ανάλυση αφορά τη μέτρηση της μέγιστης ανάλυσης δειγματοληψίας του υλικού, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14473.
2 Η εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτει από τη σύγκριση με σαρωτές που απαιτούν ξεχωριστό τροφοδοτικό.

Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο στο γραφείο
σας χάρη σε αυτόν το σαρωτή μικρού
μεγέθους που χωράει σχεδόν οπουδήποτε.
● Εγκαταστήστε το σαρωτή και εργαστείτε όπου θέλετε.
Αυτός ο μικρός σαρωτής με οριζόντιο προσανατολισμό
μπορεί να χωρέσει σχεδόν οπουδήποτε στο γραφείο
σας.
● Σαρώστε βιβλία, περιοδικά και βιβλιοδετημένα έντυπα
με ευκολία, ρυθμίζοντας το αρθρωτό κάλυμμα του
σαρωτή ώστε να αφήνει μεγαλύτερο κενό.
● Απαλλαγείτε από την ανάγκη για καλώδιο
τροφοδοσίας. Αυτός ο σαρωτής με τροφοδοσία μέσω
USB εξοικονομεί ενέργεια, καθώς συνδέεται απευθείας
στον υπολογιστή σας2.
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Τεχνολογία σάρωσης

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Τύπος σάρωσης

Επίπεδος· Έγχρωμη σάρωση: Ναι

ανάλυση σάρωσης

Εξοπλισμός: Έως 4800 x 4800 dpi
Οπτική: Μέχρι 4800 dpi
Ενισχυμένη: Μέχρι 19200 dpi

Τύπος αρχείου σάρωσης

Windows & Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF συμπιεσμένης μορφής, PNG, PCX,
FlashPix (FPX), PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, HTM, TXT. Mac: TIFF,
PICT, JPEG, GIF, FlashPix, αρχείο απλού κειμένου, PDF, HTML, αρχείο
εμπλουτισμένου κειμένου. Η εφαρμογή HP Scan για Mac υποστηρίζει τα εξής:
TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, TXT:
TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, TXT. Η
εφαρμογή Image Capture για Mac υποστηρίζει τα εξής: TIFF, PNG, JPEG, JPEG
2000, GIF, BMP, PDF

Τρόποι σάρωσης

Τέσσερα κουμπιά στον μπροστινό πίνακα (σάρωση, αντιγραφή, σάρωση σε
PDF, σάρωση σε e-mail), Κέντρο λειτουργιών HP και εφαρμογή χρήστη μέσω
TWAIN.

Πηγή φωτός (σάρωση)

Ενδείξεις LED (LED τριών χρωμάτων)

Κλιμάκωση εικόνας ή φάσμα
μεγέθυνσης

Windows: 10% έως 2.400% με προσαυξήσεις 1%. Mac: Δεν υποστηρίζεται

Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου

Windows & Mac: 75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400. Linux: 75, 150, 200,
240, 300, 400, 500, 600, 1200, 2400, 4800

Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος bit

256· Βάθος Bit: 48 bit

Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως)

Ελάχιστος κύκλος ζωής σάρωσης 26.000 σαρώσεων

Βασική συνδεσιμότητα

1 Hi-Speed USB 2.0

Προαιρετική συνδεσιμότητα

Όχι

Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο

Όχι

Πίνακας ελέγχου

Τέσσερα κουμπιά στον μπροστινό πίνακα (σάρωση, αντιγραφή, σάρωση σε
PDF, σάρωση σε e-mail)

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό, εφημερίδας, άρθρα περιοδικών)

Έκδοση Twain

Έκδοση 1.9

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Windows: Λογισμικό σάρωσης HP (περιλαμβάνει οπτική αναγνώριση
χαρακτήρων (OCR)). Mac: Λογισμικό HP Scanjet (περιλαμβάνει οπτική
αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)), ArcSoft PhotoStudio v6. Windows/Mac:
Readiris OCR

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6.8, OS X
Lion, OS X Mountain Lion ή νεότερη έκδοση

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Υπολογιστής: Windows 10, Windows 8, Windows 7: επεξεργαστής 1,3 GHz, 1 GB

RAM (2 GB για 64 bit), 1 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο,
CD-ROM/DVD, USB; Windows Vista: επεξεργαστής 1,3 GHz, 1 GB RAM (2 GB για
64 bit), 1 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο (2 GB για 64 bit),
CD-ROM/DVD, USB;· Mac: Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion

Περιβάλλον λειτουργίας

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35° C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 60° C
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 έως 35° C
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 15-80% σχετική υγρασία (χωρίς

συμπύκνωση)
Τροφοδοσία Ισχύος

Κατανάλωση ισχύος: 2,5 watt (μέγιστη), 0,5 watt (αναμονή), 0,0125 watt (μη

Εκπομπές ισχύος ήχου

4,2 B(A) (έγχρωμη σάρωση στα 300 ή 600 dpi)

ENERGY STAR

Ναι

πληροφορίες συμμόρφωσης με
κανονισμούς/ασφάλεια

IEC 60950-1:2005 (δεύτερη έκδοση) +A1, όλες οι απαιτούμενες ομαδικές και
εθνικές διαφορές + όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις, CSA/UL 60950-1 2η
έκδοση (2007) + όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις, EN 60950-1:2006
+A11:2009 + Α12 + όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις, cUL, CE, PVOC, TER,
SON, SASO, BSMI, Ουκρανία, UL κ.ά.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Οδηγία EMC 2004/108/EC (Ευρώπη), CISPR 22:2008, Κλάση B, EN
55022:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Κλάση A, EN
61000-3-3:2008, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, C-tick, CCC, CE, KCC, BSMI,
Ουκρανία, FCC κ.ά.

Διαστάσεις προϊόντος

373 x 274 x 44,5 mm· συσκευασμένο: 434 x 86 x 335 mm

βάρος προϊόντος

1,76 kg· συσκευασμένο: 2,65 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

L2733A: Σαρωτής φωτογραφιών επίπεδης επιφάνειας HP Scanjet 300,
οδηγός εγκατάστασης, CD-ROM, φυλλάδια, φυλλάδιο/κάρτα εγγύησης, 1
καλώδιο mini-USB

Εγγύηση

Εγγύηση ενός έτους με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και
online υποστήριξη. Η εγγύηση μπορεί να διαφέρει ανά χώρα/περιοχή βάσει
νομοθεσίας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support για
πληροφορίες σχετικά με τις κορυφαίες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης
της HP που διατίθενται στη χώρα/περιοχή σας.

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης

UG184E - HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές και
σαρωτές μίας λειτουργίας (διατίθεται σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή
και την Αφρική)
UG059E - HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για
εκτυπωτές και σαρωτές μίας λειτουργίας (διατίθεται σε Αυστρία, Βέλγιο,
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία).

αυτόματη απενεργοποίηση)

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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