HP Scanjet Pro 3000 s2 scanner med arkføder

Ideel til små og mellemstore virksomheder, der har brug for nem og
hurtig digitalisering af papirdokumenter. Denne kompakte,
intelligente scanner giver rene, skarpe resultater med en række
platforme og bidrager til at effektivisere forretningsprocesserne.

Gem og del nemt scannede filer, og send
dem derefter direkte til et lager i skyen
eller SharePoint®.

Undgå at miste sider i scannede filer. HP
EveryPage Ultrasonic indfører og justerer
automatisk en side ad gangen.

● Du skal ikke begrave dig under bunker af papir.
Digitaliser dine filer – du kan nemt gemme, dele og
redigere dem samt søge i dem.

● Mistede sider hører fortiden til. HP Scanjet Pro 3000
s2-arkføderscanner indfører hver side individuelt og
justerer den automatisk.

● Scan automatisk begge sider af dine dokumenter, og
send dem til skyen eller SharePoint®.1

● Du kan hurtigt scanne filer og få skarpe, klare resultater
igen og igen med en scanner, der arbejder hårdt for din
virksomhed.
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● Scan papir af forskellige tykkelser og størrelser. Og
sig farvel til papirstop takket være
ultralydsregistering af dobbeltindføring: Du skal bare
trykke på Scan og gå væk.
● Du kan forvandle scanninger til redigerbare filer med
Nuance OmniPage2 og bruge apps til at konvertere
visitkort til en kontaktdatabase.3

Med HP Easy Scan kan du spare tid, slippe
for manuelle handlinger, øge
effektiviteten og oprette genveje med et
klik
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● Brug mindre tid på at digitalisere dokumenter og
mere tid på at drive forretning.

● Uanset om den skal stå i nærheden eller anbringes
centralt i kontoret, passer denne HP Scanjet Pro 3000
s2-arkføderscanner med det kompakte design ind i selv
de mest travle kontorer.
● Scan med op til 600 dpi på en pålidelig enhed, der ikke
bare giver op – scan op til 1.000 sider pr. dag.

Start hurtigt og fortsæt. Med
Instant-on-teknologien starter scanningen
hurtigere fra energisparetilstand.
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● Brug mindre papir og blæk ved at scanne, gemme og
dele dokumenter digitalt. Og du kan formindske rodet.

● Fanger nøjagtigt de rigtige resultater med automatisk
scanning, beskæring og farveregistrering.

● Få styr på omkostningerne med en ENERGY
STAR®-certificeret scanner. Reducer energiforbruget
uden at sætte farten ned, og start scanninger hurtigt fra
energisparetilstand.

● Arbejd smartere med intuitive genveje og HP Easy
Scan.5. Opret PDF-filer med et enkelt tryk, og udnyt
nemt de eksisterende scanningsplatforme.

● Reducer indvirkningen på miljøet med en scanner, som
er fuldstændig RoHS-kompatibel og ikke indeholder
kviksølv, bly og andre farlige stoffer.

● Det er nemt at føje store scanningsopgaver til de
eksisterende processer med HP TWAIN-, ISIS-, WIA-,
Linux- og Mac-drivere.

● Og du får ro i sindet med 1 års begrænset garanti,
inklusive hurtig telefon- eller onlinesupport fra HP.

1 Kræver en internetforbindelse til scanneren via en pc samt HP Easy Scan-software (medfølger) og installation af driver.
2 Understøtter kun Windows®-systemer.

3Services kræver registrering. Programtilgængelighed afhænger af land, sprog og aftaler. For yderligere oplysninger, se www.hpconnected.com
4 Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel fiksering og CCFL-kopiering (Cold Cathode Fluorescent Lamp).

5 Der kræves Microsoft® .NET Framework 4.0 eller nyere til installationen. Du kan hente den nyeste version på microsoft.com/net.

HP Scanjet Pro 3000 s2 scanner med arkføder
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Scanning - teknologi

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Scanningstype

Arkfremføring. Farvescanning: Ja

Scanningshastighed

Op til 20 s/min., 40 b/min. (300 dpi farve, grå, sort/hvid). Den faktiske
hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens
ydelse og programmet.

scanningsopløsning

Hardware: Op til 600 x 600 dpi
Optisk: Op til 600 dpi

Scan-filformat

Søgbar PDF, PDF – kun billede, PDF/A, JPEG, TIF – en side, TIF – flere sider,
DOCX, RTF, TXT, BMP

Scan-inputmetoder

Frontpanel med knappen Scan, WIA, TWAIN, scanningsprogram

Lyskilde (scanning)

Lysdiode (LED)

Indstillinger for opløsnings-dpi

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

Gråtoneniveauer/bitdybde

256. Bitdybde: 48-bit (internt), 24-bit (eksternt)

Normeret forbrug (dagligt)

Anbefalet dagligt forbrug: 1000 sider

Registrering af indførsel af flere ark

Ja, ultralyd

Automatiske dokumentfremførers
kapacitet

Standard, 50 ark.

Dupleks ADF-scanning

Ja

Papirstørrelse (ADF)

A4; A5; specialformat (check og visitkort)

Gramvægt (ADF)

49 til 120 g/m²

Standardtilslutningsmuligheder

1 Hi-Speed-USB 2.0

Tilslutningsmuligheder (ekstraudstyr)

Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet USB-enhedsserver; Silex SX-3000GB
Gigabit Ethernet USB-enhedsserver; Silex SX-DS-3000WAN 802.11n Wireless
and Gigabit Ethernet USB-enhedsserver; Silex SX-DS-4000U2 High
Performance Gigabit Ethernet USB-enhedsserver

Kontrolpanel

3 knapper (scan, strøm, annuller)

Avancerede scannerfunktioner

Dupleksscanning; registrering af flere sider ved hjælp af ultralyd, automatisk
farveregistrering, størrelsesregistrering, beskæring, opretning, rotation,
fjernelse af tomme sider, scanning til Sharepoint™ og scanning til skyen samt
mange andre scanningsdestinationer.

Understøttede medietyper

Papir (almindeligt, inkjet), kuverter, labels, check, kort (visitkort, id-kort i plastik)

Twain-version

Version 2.1

Software inkluderet

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, kun til Windows: Nuance PaperPort 14 og
Cardiris Pro 5. Kun til Mac: ICA-driver og HP Utility. HP TWAIN (indeholder
Chronos-bibliotek), WIA, Scanner Tools Utility (værktøjsprogram til scanner) og
EMC ISIS-driver (*kræver Microsoft .NET Framework 4.0 eller nyere til
installation af HP Easy Scan. Du kan hente den nyeste version på
microsoft.com/net)

Kompatible operativsystemer

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

Minimumskrav til system

PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2-GHz processor, 2 GB RAM, USB

Driftsmiljø

Temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C
Temperaturområde ved opbevaring: -40 til 60°C
Anbefalet temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C
Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 15 til 80 %
Fugtighedsinterval ved opbevaring: 15 til 80 %

Strømforsyning

Strømforbrug: 11,6 watt (aktiv), 5,9 watt (klar), 1,7 watt (dvale), 0,4 watt

(slukket)

Energikrav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
ENERGY STAR

Ja

oplysninger om lovmæssige
forhold/sikkerhed

IEC 60950-1:2005 +A1 og alle relevante tilføjelser; CSA/UL 60950-1, 2.
udgave (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Hviderusland – sikkerhed;
EU (CE); Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudi-Arabien SASO; Sydafrika
NRCS; Ukrainsk sikkerhedsgodkendelse

Elektromagnetisk kompatibilitet

Klasse B-udledninger; CISPR 22:2008 (internationalt); EU's EMC-direktiv
2004/108/EF, EN 55022:2010 (CE-mærkning); Hviderussisk EMC-certifikat;
Russisk GOST; Ukrainsk EMC-godkendelse; EN 61000-3-2:2006 (harmonisk);
EN 61000-3-3:2008 (flimmer); Immunitet iht. CISPR 24:2010, EN
50024:1998+A1 +A2

Produktmål

285 x 161 x 164 mm. emballeret: 380 x 216 x 285 mm

produktvægt

2,3 kg. emballeret: 4 kg

Kassens indhold

L2737A: HP Scanjet Pro 3000 s2-arkføderscanner; 1 USB-kabel;
Scannerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning,
supportfolder, garantikort; Strømadapter; Netledning

Garanti

Efter gældende købelov

tilbehør

C9943B HP Renseklud til automatisk dokumentføder
L2724A HP Scanjet Professional 3000 ADF-valsekit

Service- og supportløsninger

UH260E HP Care Pack med ombytning næste hverdag, 3 års service (undtagen
i Tyrkiet, EEM og Rusland)
UJ998E HP Care Pack med standardombytning, 3 års service (kun i EEM og
Rusland)
UH254E HP Care Pack med returneringsservice til lager, 3 års service (kun i
Tyrkiet)

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og
billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

2.0, 177 MB ledig plads på harddisken til TWAIN- og ISI-drivere, 1024 x 768
SVGA-skærm; Windows XP Service Pack 3: 1,6-GHz processor, 1 GB RAM, USB
2.0, 177 MB ledig plads på harddisken til TWAIN- og ISIS-drivere, 1024 x 768
SVGA-skærm. Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion eller OS X Mountain Lion;

Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com
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