Skener HP Scanjet Pro 3000 s2 s podáváním listů

Ideální pro malé až středně velké firmy, které potřebují snadno a
rychle digitalizovat papírové dokumenty. S tímto kompaktním
inteligentním skenerem dosáhnete srozumitelných a přehledných
výsledků na řadě platforem. Firemní procesy tak budou efektivnější.

Snadno ukládejte a sdílejte naskenované
soubory a pak je odešlete přímo do
úložiště v cloudu nebo služby
SharePoint®.

Vyhněte se ztrátě stránek v naskenovaných
souborech. Funkce HP EveryPage Ultrasonic
podává a automaticky vyrovnává v daném
okamžiku vždy jednu stránku.

● Neztrácejte se v záplavách papíru. Digitalizujte
soubory a snadno je skladujte, sdílejte, vyhledávejte a
upravujte.

● Chybějící stránky budou otázkou minulosti. Skener HP
Scanjet Pro 3000 s2 s podavačem listů podává a
automaticky zarovnává každou stránku zvlášť.

● Automaticky skenujte obě strany dokumentu a
odesílejte je do cloudu nebo služby SharePoint®.1

● Rychle skenujte soubory a budete opakovaně dosahovat
přesných a jasných výsledků se skenerem, který pro
vaši společnost odvádí tu nejlepší práci.
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● Skenujte na papíry různých tlouštěk a velikostí. A
rozlučte se se zaseknutým papírem díky ultrazvukové
detekci podání více listů: Stačí stisknout tlačítko na
skeneru a můžete odejít.
● Přeměňte naskenované soubory na upravitelné
soubory pomocí technologie Nuance OmniPage2 a
pomocí aplikací převádějte vizitky do své databáze
kontaktů.3

Šetřete čas, vynechejte ruční kroky,
buďte efektivnější a vytvářejte zástupce
na jediné kliknutí s funkcí HP Easy Scan
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● Věnujte méně času digitalizaci dokumentů a více
podnikání.
● Přesně dosahujte těch správných výsledků s režimem
automatického skenování, oříznutím a detekcí barev.
● Možnost plynulejší práce díky intuitivnějším
zástupcům a technologii HP Easy Scan5. Vytvářejte
soubory PDF jedním dotykem a připojujte se přímo ke
stávajícím platformám pro skenování.
● Snadno přidejte skenování velkých objemů ke
stávajícím procesům s ovladači HP TWAIN, ISIS, WIA,
Linux a Mac.

1 Vyžaduje internetové připojení ke skeneru prostřednictvím počítače a softwaru HP Easy Scan (součást dodávky) a instalaci ovladače.
2 Podporuje pouze systémy Windows.

3 Služby vyžadují registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce www.hpconnected.com.
4 Ve srovnání s produkty, které používají běžnou technologii fixace a kopírování pomocí zářivky se studenou katodou (CCFL).
5 Instalace vyžaduje Microsoft .NET Framework 4.0 nebo vyšší. Nejnovější verzi si stáhnete na stránce microsoft.com/net.

● Skener HP Scanjet Pro 3000 s2 s podavačem listů je
díky svému kompaktnímu designu vhodný i pro tu
nejrušnější kancelář, ať už ho máte po ruce, nebo je v
centrálním umístění.
● Skenujte s rozlišením až 600 dpi a spolehněte se na
zařízení, které vás nezradí – denně můžete naskenovat
až 1 000 stránek.

Začněte rychle a nepřestávejte. Technologie
Instant-on začíná rychle skenovat z
pohotovostního režimu.
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● Spotřebujte méně papíru a inkoustu skenováním,
ukládáním a sdílením dokumentů pomocí digitálního
přenosu. Zajistíte tak zároveň větší pořádek.
● Spravujte náklady se skenerem, který vyhovuje
standardu ENERGY STAR®. Snižte spotřebu energie bez
zpomalení a začněte rychle skenovat i z pohotovostního
režimu.
● Snižte dopad na životní prostředí používáním skeneru,
který je plně kompatibilní se standardem RoHS a
neobsahuje rtuť, olovo ani jiné nebezpečné materiály.
● A můžete zůstat zcela klidní díky jednoleté omezené
záruce včetně rychlé telefonické nebo online podpory od
společnosti HP.

Skener HP Scanjet Pro 3000 s2 s podáváním listů
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technologie skenování

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Typ skeneru

Podávání listů; Barevné skenování: ano

Rychlost skenování

Až 20 str./min nebo 40 obr./min (300 dpi barevně, v odstínech šedé, černobíle).
Vlastní rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových
podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

rozlišení skenování

Hardware: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi

Formát skenovaných souborů

PDF s možností vyhledávání, PDF pouze s obrázky, PDF/A, JPEG,
jednostránkový TIF, vícestránkový TIF, DOCX, RTF, TXT, BMP

Vstupní režimy skenování

Tlačítko pro skenování na čelním panelu, WIA, TWAIN, aplikace pro skenování

Světelný zdroj (skenování)

LED dioda

Nastavení výstupního rozlišení

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Odstíny šedé / bitová hloubka

256; Bitová hloubka: 48bitový (interní), 24bitový (externí)

Pracovní kapacita (denně)

Doporučený cyklus denního zatížení: 1000 stran

Detekce podání více listů současně

Ano, ultrazvuková

Kapacita automatického podavače
dokumentů

Standardní, 50 listů

Oboustranné skenování
prostřednictvím automatického
podavače dokumentů
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Velikost médií (aut. podavač
dokumentů)

A4; A5; vlastní (šeky a vizitky)

Hmotnost médií (aut. podavač
dokumentů)

49 až 120 g/m²

Standardní připojitelnost

1 Hi-Speed USB 2.0

Volitelná připojitelnost

Server zařízení s rozhraním USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; Server
zařízení s rozhraním USB Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; Server zařízení s
rozhraním USB WiFi 802.11n a Gigabit Ethernet SX-DS-3000WAN; Server
zařízení s rozhraním USB vysokovýkonný Gigabit Ethernet Silex
SX-DS-4000U2;

Ovládací panel

3 tlačítka (Skenování, Výkon, Zrušit)

Pokročilé funkce skeneru

Duplexní skenování; funkce ultrazvukové detekce vícenásobného podávání,
automatická detekce barvy, detekce velikosti stránky, oříznutí, sešikmení,
otočení, odebrání prázdné stránky, skenování do služby Sharepoint™ a
skenování do cloudu plus do spousty jiných cílů skenování.

Podporované typy médií

Papír (běžný, inkoustový), obálky, štítky, šeky, karty (vizitky, plastové
identifikační karty)

Twain verze

Verze 2.1

Dodávaný software

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, pouze Windows: Nuance PaperPort 14 a
Cardiris Pro 5. Pouze Mac: Ovladač ICA a HP Utility. HP TWAIN (včetně knihovny
Chronos), WIA, Scanner Tools Utility a ovladač EMC ISIS (*Pro HP Easy Scan –
instalace vyžaduje Microsoft .NET Framework 4.0 nebo vyšší. Nejnovější verzi si
stáhnete na stránce microsoft.com/net)

Kompatibilní operační systémy

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.6.8, v10.7,
v10.8

Minimální požadavky na systém

Počítač: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: procesor 2 GHz, 2 GB paměti

Provozní prostředí

Rozsah provozních teplot: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 60 °C
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 až 35 °C
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 80 %
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 15 až 80 %

Napájení

Spotřeba energie: 11,6 W (aktivní), 5,9 W (pohotovostní režim), 1,7 W (režim

ENERGY STAR

ano

informace o kompatibilitě s
předpisy/bezpečnost

IEC 60950-1:2005 +A1 a všechny příslušné dodatky; CSA/UL 60950-1, 2.
vydání (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Schválení bezpečnosti
(Bělorusko); Značka CE (Evropská unie); PVOC (Keňa); TER (Kuvajt); SON
(Nigérie); SASO (Saúdská Arábie); NRCS (Jižní Afrika); Schválení bezpečnosti
(Ukrajina)

Elektromagnetická kompatibilita

Emise třídy B; CISPR 22:2008 (mezinárodní); Směrnice Evropské unie EMC
2004/108/ES, EN 55022:2010 (značka CE); Certifikát EMC (Bělorusko); GOST
(Rusko); Schválení EMC (Ukrajina); EN 61000-3-2:2006 (harmonický proud); EN
61000-3-3:2008 (blikání); Imunita CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2

spánku), 0,4 W (vypnuto)
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)

Rozměry produktu

285 x 161 x 164 mm; včetně obalu: 380 x 216 x 285 mm

hmotnost produktu

2,3 kg; včetně obalu: 4 kg

Co je obsaženo v krabici

L2737A: Skener HP Scanjet Pro 3000 s2 s podáváním listů; 1 kabel USB;
Dokumentace a software ke skeneru na disku CD-ROM; Instalační příručka,
informační leták, záruční list; Napájecí adaptér; Napájecí kabel

Záruka

Omezená jednoletá záruka na hardware; Podpora 24 x 7. V závislosti na
místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit. Chcete-li se
dozvědět více o prvotřídních službách podpory a servisu společnosti HP, které
jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support.

doplňky

C9943B Sada čistících hadříků HP ADF
L2724A Sada náhradního válce HP Scanjet Professional 3000 ADF

Možnosti služeb a podpory

UH260E 3 roky služby HP Care Pack s výměnou následující pracovní den
(kromě Turecka, regionu EEM a Ruska)
UJ998E 3 roky služby HP Care Pack se standardní výměnou (pouze v regionu
EEM a v Rusku)
UH254E 3 roky služby HP Care Pack s vrácením produktu (pouze v Turecku)

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci
vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání
prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim
individuálním potřebám.

RAM, USB 2.0, 177 MB volného místa na pevném disku pro ovladač TWAIN a
ISIS, jednotka CD-ROM, monitor SVGA 1 024 x 768; Windows XP Service Pack 3:
procesor 1,6 GHz, 1 GB paměti RAM, USB 2.0, 177 MB volného místa na
pevném disku pro ovladač TWAIN a ISIS, jednotka CD-ROM, monitor SVGA 1 024
x 768; Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion nebo OS X Mountain Lion

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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