Płaski skaner fotograficzny HP Scanjet 300

Płaski skaner fotograficzny HP Scanjet 300 to idealne rozwiązanie
dla użytkowników domowych i firm potrzebujących niewielkiego,
łatwego w obsłudze skanera do skanowania zdjęć i dokumentów w
wysokiej rozdzielczości oraz szybkiego przechwytywania,
zapisywania i udostępniania obrazów.

Wydajna praca dzięki wysokiej jakości,
uniwersalnemu skanowaniu documentów
● Szybsze wykonywanie zadań — skanowanie jednej
strony dokumentu A4 w czasie 14 sekund z
rozdzielczością 200 dpi1 lub zdjęcia 10 x 15 cm (4 x 6
cali) w czasie 21 sekund z rozdzielczością 200 dpi1.

Oszczędność cennego miejsca w biurze
dzięki temu niewielkiemu skanerowi, który
zmieści się niemal wszędzie.
● Możliwość ustawienia i pracy w dowolnym miejscu: ten
niewielki skaner w orientacji panoramicznej może
zmieścić się w niemal każdym miejscu w biurze.

● Szybkie kopiowanie dokumentów za pomocą
przycisku szybkiego kopiowania.

● Łatwe skanowanie książek, czasopism i innych
materiałów dzięki odchylanej pokrywie skanera.

● Oszczędność czasu dzięki łatwym w obsłudze
przyciskom. Szybkie podłączanie za pomocą jednego
kabla.

● Brak potrzeby stosowania kabla zasilającego — ten
skaner zasilany z portu USB umożliwia oszczędzanie
energii przez podłączenie bezpośrednio do komputera2.

● Dokładnie oddane szczegóły podczas skanowania
ważnych dokumentów i obrazów. Szczegółowe
skanowanie z rozdzielczością do 4800 x 4800 dpi, z
48-bitowym kolorem1.

Łatwe skanowanie i archiwizowanie
dokumentów.
● Oszczędność czasu dzięki wygodnemu skanowaniu
jednym przyciskiem. Skanowanie i wysyłanie
obrazów bezpośrednio do wiadomości e-mail lub
PDF i drukowanie lub kopiowanie obrazów jednym
przyciskiem.
● Skanowanie wielu elementów naraz, w tym
wizytówek, paragonów oraz zdjęć i automatyczne
zapisywanie ich jako oddzielne pliki.
● Wydruki, jakich potrzebujesz: za pomocą
oprogramowania do edycji zdjęć ArcSoft PhotoStudio
6 (w zestawie) można łatwo edytować, wyszukiwać i
porządkować obrazy do wydrukowania w wielu
formatach.

1 Rozdzielczość optyczna to miara maksymalnej rozdzielczości sprzętowej próbkowania na podstawie normy ISO 14473.
2 Oszczędność energii na podstawie porównania ze skanerami wymagającymi oddzielnego zasilania.

Płaski skaner fotograficzny HP Scanjet 300
DANE TECHNICZNE
Technologia skanowania

CIS (czujnik kontaktowy) CMOS

Typ skanera

Płaski; Skanowanie kolorowe: Tak

rozdzielczość skanowania

Sprzęt: Do 4800 x 4800 dpi
Optyczny: Do 4800 dpi
Optymalizowana: Do 19200 dpi

Format pliku skanowania

Windows i Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF skompresowany, PNG, PCX, FlashPix
(FPX), PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, RTF, HTM, TXT; Mac: TIFF, PICT,
JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text. Mac HP Scan obsługuje :
TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, RTF, TXT:
TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, RTF, TXT.
Mac Image Capture obsługuje: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF

Środowisko pracy

Zakres tempretatur pracy: Od 10 do 35°C
Zakres temperatur w czasie pracy: -40–+60°C
Zalecany zakres temperatur pracy: Od 10 do 35°C
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: Wilgotność względna od 15 do 80% (bez

kondensacji)
Zasilanie

Zużycie energii: 2,5 W (maks.), 0,5 W (tryb gotowości), 0,0125 W (wyłączenie

Moc dźwięku

4.2 B(A) (skanowanie w kolorze 300 lub 600 dpi)

ENERGY STAR

Tak

informacja o zgodności z
przepisami/bezpieczeństwo

IEC 60950-1:2005 (wydanie drugie) +A1, wszystkie wymagane różnice
grupowe i krajowe + wszystkie stosowne poprawki; CSA/UL 60950-1 wydanie
2 (2007) + wszystkie stosowne poprawki; EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A12
+ wszystkie stosowne poprawki; cUL, CE, PVOC, TER, SON, SASO, BSMI,
Ukraina, UL i inne

Zgodność elektromagnetyczna

Dyrektywa EMC 2004/108/WE (Europa); CISPR 22:2008, Klasa B; EN
55022:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Klasa A; EN
61000-3-3:2008; CISPR 24:2010; EN 55024:2010; C-tick, CCC, CE, KCC, BSMI,
Ukraina, FCC i inne

ręczne)

Tryby skanowania

Cztery przyciski na panelu przednim (skanowanie, kopiowanie, skanowanie do
PDF, skanowanie do wiadomości e-mail); Centrum obsługi HP; oraz aplikacja
użytkownika przez interfejs TWAIN

Źródło światła (skanowanie)

Informacje o wskazaniach diod (trzy kolory)

Skalowanie obrazu lub zakres
powiększania

Windows: 10 do 2400% w krokach co 1%. Mac: Nieobsługiwane

Ustawienia rozdzielczości wyjściowej
(dpi)

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

Wymiary

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

Poziomy skali szarości/Kodowanie
koloru

256; Głębia bitowa: 48-bitowa

waga produktu

1,76 kg; w opakowaniu: 2,65 kg

Cykl pracy (dobowy)

Minimalny czas eksploatacji to 26 000 operacji skanowania.

Zawartość opakowania

Standardowe podłączenia

1 port Hi-Speed USB 2.0

L2733A: Płaski skaner fotograficzny HP Scanjet 300; Instrukcja instalacji;
Napęd CD-ROM; Ulotki; Arkusz/karta gwarancyjna; 1 kabel Mini USB

Opcjonalne podłączenia

Brak

Gwarancja

Przygotowany do pracy w sieci

Brak

Panel sterowania

Cztery przyciski na panelu przednim (skanowanie, kopiowanie, skanowanie do
PDF, skanowanie do wiadomości e-mail)

Roczna gwarancja z wymianą w następnym dniu roboczym, pomoc techniczna
przez Internet w zestawie. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju,
zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat najwyższej jakości usług HP
oraz opcji pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie
http://www.hp.com/support.

Obsługoiwane typy mediów

Papier (zwykły, atramentowy, fotograficzny, gazety, czasopisma)

Opcje usług i pomocy technicznej

Wersja sterownika Twain

Wersja 1.9

Dołączone oprogramowanie

Windows: Oprogramowanie HP do skanowania (zawiera OCR); Mac:
Oprogramowanie HP Scanjet (zawiera OCR); ArcSoft PhotoStudio v6;
Windows/Mac: Readiris OCR

Zgodne systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6.8, OS X
Lion, OS X Mountain Lion lub nowszy

UG184E — HP Care Pack, 3 lata, ze standardową wymianą dla drukarek i
skanerów jednofunkcyjnych usługa dostępna we wszystkich krajach Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki)
UG059E — HP Care Pack, 3 lata, z wymianą w następnym dniu dla drukarek i
skanerów jednofunkcyjnych (usługa dostępna w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii,
Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii,
Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Grecji, Polsce, Słowacji i na
Węgrzech)

Minimalne wymagania systemowe

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7: Procesor 1,3 GHz, 1 GB pamięci RAM

(2 GB dla wersji 64-bit), 1 GB wolnego miejsca na dysku, CD-ROM/DVD, USB;
Windows Vista: Procesor 1,3 GHz, 1 GB pamięci RAM (2 GB dla wersji 64-bit), 1
GB wolnego miejsca na dysku (2 GB dla wersji 64-bit), CD-ROM/DVD; Mac: Mac
OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack
pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu
firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej
cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
Płaski skaner fotograficzny HP Scanjet 300 L2733A
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma
HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako
dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Publikacja na region EMEA Listopad 2015 4AA4-4569PLE

