Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro
3000 s2
Ιδανικός για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται
γρήγορη και εύκολη ψηφιοποίηση έντυπων εγγράφων. Αυτός ο
μικρός, έξυπνος σαρωτής παρέχει καθαρά, ευκρινή αποτελέσματα
σε ποικιλία πλατφορμών, κάνοντας τις διαδικασίες της επιχείρησης
πιο αποτελεσματικές.

Αποθηκεύστε και μοιραστείτε εύκολα τα
σαρωμένα αρχεία και στείλτε τα
απευθείας στο cloud ή το SharePoint®.
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● Μην πνίγεστε σε σωρούς από χαρτιά. Ψηφιοποιήστε
τα αρχεία σας και αποθηκεύστε τα, μοιραστείτε τα,
αναζητήστε τα και επεξεργαστείτε τα εύκολα.
● Σαρώστε αυτόματα και τις δύο όψεις των εγγράφων
σας και στείλτε τα στο cloud ή το SharePoint®.1
● Σαρώστε χαρτιά διαφορετικού πάχους και μεγέθους.
Και ξεχάστε τις εμπλοκές χαρτιού χάρη στην
υπερηχητική ανίχνευση διπλής τροφοδότησης: απλά
πατήστε το κουμπί της σάρωσης και φύγετε.
● Μετατρέψτε τις σαρώσεις σε επεξεργάσιμα αρχεία
με το Nuance OmniPage2 και χρησιμοποιήστε τις
εφαρμογές για να μετατρέψετε τις επαγγελματικές
κάρτες σε βάση δεδομένων επαφών.3

Εξοικονομήστε χρόνο, παραλείψτε τα μη
αυτόματα βήματα, αυξήστε την
αποδοτικότητά σας και δημιουργήστε
συντομεύσεις με ένα κλικ με το HP Easy
Scan
5

● Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στην ψηφιοποίηση των
εγγράφων σας και περισσότερο χρόνο στην
επιχείρησή σας.
● Αποτυπώστε με ακρίβεια το περιεχόμενο που θέλετε
με τη λειτουργία αυτόματης σάρωσης, περικοπής
και ανίχνευσης χρώματος.
● Εργαστείτε αποδοτικότερα με τις έξυπνες
συντομεύσεις και το HP Easy Scan5. Δημιουργήστε
αρχεία PDF με μία μόνο κίνηση και συνδεθείτε
εύκολα στις υπάρχουσες πλατφόρμες σάρωσης.
● Προσθέστε χωρίς προβλήματα τη σάρωση υψηλού
όγκου στις υπάρχουσες διαδικασίες σας με τα
προγράμματα οδήγησης HP TWAIN, ISIS, WIA, Linux
και Mac.

Αποφύγετε τις κενές σελίδες στα σαρωμένα
αρχεία. Η τεχνολογία HP EveryPage
Ultrasonic τροφοδοτεί και ευθυγραμμίζει
αυτόματα μία σελίδα κάθε φορά.
● Η απώλεια σελίδων ανήκει στο παρελθόν. Ο σαρωτής
τροφοδότησης μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro
3000 s2 τροφοδοτεί τα φύλλα ξεχωριστά και
ευθυγραμμίζει αυτόματα κάθε σελίδα.
● Σαρώστε αρχεία γρήγορα και απολαύστε ευκρινή και
καθαρά αποτελέσματα κάθε φορά, με έναν σαρωτή
που εργάζεται σκληρά για την επιχείρησή σας.
● Είτε τον θέλετε δίπλα σας είτε σε κεντρικό σημείο, ο
σαρωτής τροφοδότησης μεμονωμένων φύλλων HP
Scanjet Pro 3000 s2 χωρά παντού χάρη στο μικρό του
μέγεθος.
● Σαρώστε με ανάλυση έως 600 dpi και βασιστείτε σε μια
συσκευή που δεν θα σας απογοητεύσει – σαρώστε έως
και 1.000 σελίδες την ημέρα.

Ξεκινήστε να εργάζεστε γρήγορα και
διατηρήστε την παραγωγικότητά σας. Η
λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης ξεκινά
γρήγορα τη σάρωση από τη λειτουργία
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
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● Σαρώστε, αποθηκεύστε και μοιραστείτε τα έγγραφά
σας ψηφιακά και εξοικονομήστε χαρτί και μελάνη. Και
απαλλαγείτε από την ακαταστασία.
● Διαχειριστείτε το κόστος με έναν σαρωτή με
πιστοποίηση ENERGY STAR®. Μειώστε την κατανάλωση
ενέργειας χωρίς να μειώσετε τους ρυθμούς σας και
ξεκινήστε να σαρώνετε γρήγορα από τη λειτουργία
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
● Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον με έναν
σαρωτή χωρίς υδράργυρο, μόλυβδο και άλλα
επικίνδυνα υλικά, που συμμορφώνεται πλήρως με την
οδηγία RoHS.
● Μείνετε ήσυχοι με την περιορισμένη εγγύηση ενός
έτους, που περιλαμβάνει γρήγορη τηλεφωνική ή online
υποστήριξη από την HP.

1 Απαιτείται σύνδεση Internet στο σαρωτή μέσω υπολογιστή, το λογισμικό HP Easy Scan (περιλαμβάνεται) και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
2 Υποστηρίζει μόνο συστήματα με Windows®.

3 Για τις υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hpconnected.com.
4 Συγκριτικά με προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη και αντιγραφή με λάμπα φθορισμού ψυχρής καθόδου (CCFL).

5 Για την εγκατάσταση απαιτείται .NET Framework 4.0 ή νεότερης έκδοσης. Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση από τη διεύθυνση microsoft.com/net.

Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro 3000 s2
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Τεχνολογία σάρωσης

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Τύπος σάρωσης

Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων· Έγχρωμη σάρωση: Ναι

Ταχύτητα σάρωσης

Έως 20 σελίδες/40 εικόνες το λεπτό (300 dpi έγχρωμη, κλίμακα του γκρι,
ασπρόμαυρη) Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του
υπολογιστή και το λογισμικό.

ανάλυση σάρωσης

Εξοπλισμός: Έως 600 x 600 dpi
Οπτική: Έως 600 dpi

Τύπος αρχείου σάρωσης

PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PDF μόνο εικόνας, PDF/A, JPEG, TIF μίας
σελίδας, TIF πολλών σελίδων, DOCX, RTF, TXT, BMP

Τρόποι σάρωσης

Σάρωση μέσω κουμπιού στον πίνακα, WIA, TWAIN, εφαρμογή σάρωσης

Πηγή φωτός (σάρωση)

Φωτεινή ένδειξη LED

Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου

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

Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος bit

256· Βάθος Bit: 48 bit (εσωτερικά), 24 bit (εξωτερικά)

Κύκλος λειτουργίας (ημερησίως)

Συνιστώμενος ημερήσιος κύκλος λειτουργίας: 1.000 σελίδες

Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης

Ναι, υπερηχητική

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων

Βασική, 50 φύλλων

ADF σάρωσης διπλής όψης

Ναι

Μέγεθος μέσων (ADF)

A4, A5, προσαρμοσμένο (επιταγές και επαγγελματικές κάρτες)

Βάρος μέσων (ADF)

49 έως 120 g/m²

Βασική συνδεσιμότητα

1 Hi-Speed USB 2.0

Προαιρετική συνδεσιμότητα

Διακομιστής συσκευής Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet USB, διακομιστής
συσκευής Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet USB, διακομιστής συσκευής Silex
SX-DS-3000WAN 802.11n Wireless και Gigabit Ethernet USB, διακομιστής
συσκευής Silex SX-DS-4000U2 High Performance Gigabit Ethernet USB

Πίνακας ελέγχου

3 κουμπιά (Σάρωση, Λειτουργία, Ακύρωση)

Λειτουργίες σαρωτή για
προχωρημένους

Σάρωση διπλής όψης, υπερηχητική ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης,
αυτόματη ανίχνευση χρώματος, ανίχνευση μεγέθους σελίδας, περικοπή,
διόρθωση παραμόρφωσης, περιστροφή, αφαίρεση κενών σελίδων, σάρωση
στο Sharepoint™ και σάρωση στο cloud μεταξύ πολλών άλλων προορισμών
σάρωσης.

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet), φάκελοι, ετικέτες, επιταγές, κάρτες (επαγγελματικές,
πλαστική ταυτότητα)

Έκδοση Twain

Έκδοση 2.1

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14. Μόνο για Windows: Nuance PaperPort 14 και
Cardiris Pro 5. Μόνο για Mac: πρόγραμμα οδήγησης ICA και HP Utility. HP
TWAIN (περιλαμβάνει βιβλιοθήκη Chronos), WIA, Scanner Tools Utility και
πρόγραμμα οδήγησης EMC ISIS. (*Για την εγκατάσταση του HP Easy Scan
απαιτείται .NET Framework 4.0 ή νεότερης έκδοσης. Κατεβάστε την πιο
πρόσφατη έκδοση από τη διεύθυνση microsoft.com/net)

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

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

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Υπολογιστής: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: επεξεργαστής 2 GHz, 2 GB

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 έως 80%
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 15 έως 80%

Τροφοδοσία Ισχύος

Κατανάλωση ισχύος: 11,6 W (λειτουργία), 5,9 W (ετοιμότητα), 1,7 W (αναστολή

ENERGY STAR

Ναι

πληροφορίες συμμόρφωσης με
κανονισμούς/ασφάλεια

IEC 60950-1:2005 +A1 και όλες οι τροποποιήσεις, CSA/UL 60950-1, 2η
έκδοση (2007), EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12, ασφάλεια για τη
Λευκορωσία, CE για την Ευρωπαϊκή Ένωση, PVOC για την Κένυα, TER για το
Κουβέιτ, SON για τη Νιγηρία, SASO για τη Σαουδική Αραβία, NRCS για τη Νότια
Αφρική, Έγκριση ασφαλείας για την Ουκρανία

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Εκπομπές Κλάσης B, CISPR 22:2008 (Διεθνές), Οδηγία της Ευρωπαϊκής οδηγία
EMC 2004/108/ΕΚ της ΕΕ, EN 55022:2010 (σήμα CE), EN 55022:2010
(σήμανση CE), πιστοποιητικό EMC για τη Λευκορωσία, GOST για τη Ρωσία,
έγκριση EMC για την Ουκρανία, EN 61000-3-2:2006 (υψηλές συχνότητες), EN
61000-3-3:2008 (διακυμάνσεις), Ατρωσία CISPR 24:2010, EN
50024:1998+A1 +A2

Διαστάσεις προϊόντος

285 x 161 x 164 mm· συσκευασμένο: 380 x 216 x 285 mm

βάρος προϊόντος

2,3 kg· συσκευασμένο: 4 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

L2737A: Σαρωτής τροφοδότησης μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Pro
3000 s2, 1 καλώδιο USB, τεκμηρίωση και λογισμικό σαρωτή σε CD-ROM,
οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, κάρτα εγγύησης,
τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους, υποστήριξη 24x7. 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.

βοηθητικός εξοπλισμός

C9943B Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP
L2724A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF HP Scanjet Professional 3000

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης

UH260E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη (εκτός Τουρκίας, ΕΑΑ και Ρωσίας)
UJ998E HP Care Pack, τυπική υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη (μόνο ΕΑΑ και
Ρωσία)
UH254E HP Care Pack, επιστροφή στο κέντρο επισκευής, 3 έτη (μόνο Τουρκία)

λειτουργίας), 0,4 W (απενεργοποίηση)
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)

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.

RAM, USB 2.0, 177 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο για τα
προγράμματα οδήγησης TWAIN και ISIS, οθόνη SVGA 1.024 x 768. Windows XP
Service Pack 3: επεξεργαστής 1,6 GHz, 1 GB RAM, USB 2.0, 177 MB διαθέσιμος
χώρος στο σκληρό δίσκο για τα προγράμματα οδήγησης TWAIN και ISIS,
οθόνη SVGA 1.024 x 768· Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion ή OS X Mountain Lion

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