HP Scanjet Pro 3000 s2 lapolvasó lapadagolóval

Ideális választás kis és közepes vállalkozásoknak, ahol számít a
papírdokumentumok gyors és egyszerű digitalizálása. Ez a kompakt
kialakítású, intelligens lapolvasó tiszta és éles dokumentumokat
készít számos platformon, elősegítve az üzleti folyamatok
hatékonyabb működését.

Tárolja és ossza meg egyszerűen a
beolvasott fájlokat, majd küldje őket
közvetlen tárolásra a felhőbe vagy a
SharePoint® rendszerbe .
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● Ne vesszen el a papírhalmok között! Digitalizálja
fájljait, majd tárolja, ossza meg és szerkessze őket,
illetve keressen közöttük egyszerűen.
● A készülék automatikusan beolvassa a
dokumentumok mindkét oldalát, és elküldi a felhőbe
vagy a SharePoint® rendszerbe1.
● Különböző vastagságú és méretű lapok beolvasását
is elvégezheti. A papírelakadás már a múlté, hála az
összetapadt lapok ultrahangos érzékelésének: csak
nyomja meg a beolvasás indítógombját, és a
készülék mindent elvégez.
● Készítsen szerkeszthető dokumentumokat a
beolvasott állományokból a Nuance OmniPage2
segítségével, illetve más alkalmazásokkal
kapcsolattartási adatbázist a beolvasott
névjegykártyákból3.

Időt takaríthat meg, elkerülheti a
manuális lépéseket, hatékonyabb lehet,
és létrehozhat egykattintásos
parancsikonokat a HP Easy Scan
szoftverrel
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● Fordítson kevesebb időt a dokumentumok
digitalizálására és több időt az üzleti feladatok
elvégzésére.
● Pontosan rögzítheti a megfelelő eredményeket az
automatikus beolvasási üzemmód, a körülvágás és a
színészlelés funkciók segítségével.
● Hatékonyabban végezheti munkáját az intuitív
parancsikonokkal és a HP Easy Scan használatával5.
Egyetlen érintéssel hozhat létre PDF-fájlokat, és
könnyen csatlakozhat a meglévő nyomtatási
platformokhoz.
● A meglévő folyamatokhoz nagy kapacitású
beolvasási feladatok adhatók hozzá
zökkenőmentesen a HP TWAIN, ISIS, WIA, Linux és
Mac illesztőprogramok segítségével.

Megakadályozhatja az oldalak elvesztését a
beolvasott fájlokban. A HP EveryPage
ultrahangos érzékelés révén a készülék
egyszerre egy lapot húz be, és
automatikusan elvégzi annak igazítását.
● Nem kell többé az elveszett oldalak miatt aggódnia. A
HP Scanjet Pro 3000 s2 lapadagolós lapolvasó minden
lapot egyenként húz be, és automatikusan elvégzi az
igazításukat.
● Gyorsan elvégezheti a fájlok beolvasását, és mindig
éles, tiszta eredményt érhet el a lapolvasóval, amely
hatékonyan dolgozik üzleti sikerei érdekében.
● Akár elérhető közelségben, akár egy központi helyen
van elhelyezve, a kompakt kialakítású és lapadagolóval
ellátott HP Scanjet Pro 3000 s2 lapolvasó biztosan elfér
a legzsúfoltabb irodákban is.
● Akár 600 dpi felbontású beolvasást is végezhet a
készülékkel, amely soha nem áll le, és naponta akár
1000 lapot is beolvas.

Gyors feladatindítás és zökkenőmentes
működés. Az azonnali aktiválás technológia
segítségével a beolvasás gyorsan
elindítható az alacsony fogyasztású
üzemmódból .
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● Papírt és tintát takaríthat meg, ha a beolvasott
dokumentumok tárolását és megosztását digitálisan
végzi. Ráadásul az iroda is rendezettebb lesz.
● Az ENERGY STAR® minősítésű lapolvasóval kézben
tarthatja a költségeket. A sebesség csökkenése nélkül
mérsékelheti az energiafogyasztást, és gyorsan
elindíthatja a beolvasást az alacsony fogyasztású
üzemmódból.
● Csökkentse a környezetszennyezést az
RoHS-előírásoknak teljesen megfelelő lapolvasóval,
amely nem tartalmaz higanyt, ólmot és más veszélyes
anyagokat.
● Az egyéves korlátozott jótállás, valamint a HP gyors
telefonos és online támogatása nyugodt használatot
biztosít.

1Működéséhez internetkapcsolat szükséges a lapolvasón, amely megvalósítható egy számítógép, a (mellékelt) HP Easy Scan szoftver és illesztőprogram telepítésével.
2Csak Windows® operációs rendszereket támogat.

3 A szolgáltatás regisztrációt igényel. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. További információkért látogasson el a www.hpconnected.com webhelyre.
4A hagyományos beégetést és hideg katód fénycsöves (CCFL) másolást alkalmazó termékekkel összehasonlítva.

5A Microsoft® .NET keretrendszer 4.0-s vagy újabb verziójára van szükség a telepítéshez. A microsoft.com/net webhelyről töltheti le a legújabb verziót.

HP Scanjet Pro 3000 s2 lapolvasó lapadagolóval
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Beolvasási technológia

CMOS CIS (Contact Image Sensor, érintkezéses képérzékelő)

Beolvasás típusa

Lapáteresztő; Színes beolvasás: Igen

Beolvasás sebessége

Akár 20 ppm/40 ipm (300 dpi felbontás színes, szürkeárnyalatos és
fekete-fehér nyomtatásban). A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási
felbontás, a hálózati körülmények, a számítógép teljesítménye és a
szoftveralkalmazás függvényében változhat.

lapolvasási felbontás

Hardver: Max. 600 x 600 dpi
Optikai: Legfeljebb 600 dpi

Beolvasási fájlformátum

Kereshető és csak képet tartalmazó PDF-fájlok, PDF/A, JPEG, egyoldalas TIF,
többoldalas TIF, DOCX, RTF, TXT, BMP

Lapolvasási bevitel

Előlapi gombok: Beolvasás, WIA, TWAIN, beolvasási alkalmazás

Fényforrás (lapolvasáshoz)

Fénykibocsátó dióda (LED)

Kimeneti felbontás dpi beállításai

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

Szürkeárnyalatos szintek / bitmélység

256; Bitmélység: 48 bites (belső), 24 bites (külső)

Karbantartási ciklus (napi)

Javasolt napi terhelhetőség: 1000 oldal

Többszörös behúzás érzékelése

Van, ultrahangos

Automatikus lapadagoló kapacitása

Szabványos, 50 lapos

Kétoldalas beolvasás (automatikus
dokumentumadagoló)

Igen

Hordozóanyagok mérete
(automatikus dokumentum-adagoló)

A4; A5; egyedi (csekkek és névjegyek)

Hordozóanyagok súlya (automatikus
dokumentum-adagoló)

49–120 g/m²

Szabvány csatlakoztathatóság

1 nagy sebességű USB 2.0 port

Választható csatlakoztathatóság

Silex SX-DS-3000U1 gyors Ethernet USB-eszközkiszolgáló; Silex SX-3000GB
Gigabit Ethernet USB-eszközkiszolgáló; Silex SX-DS-3000WAN 802.11n
vezeték nélküli és Gigabit Ethernet USB-eszközkiszolgáló; Silex SX-DS-4000U2
nagy teljesítményű Ethernet USB-eszközkiszolgáló

Kezelőpanel

3 gomb (Beolvasás, Tápellátás, Mégse)

A lapolvasó speciális funkciói

Kétoldalas beolvasás; összetapadt lapok ultrahangos érzékelése, automatikus
színészlelés, oldalméret-felismerés, körülvágás, torzításmentesítés,
elforgatás, üres oldal kihagyása, sok egyéb beolvasási célhely mellett
beolvasás Sharepoint™ rendszerbe és felhőszolgáltatásokba.

Támogatott papírtípusok

Papír (sima, tintasugaras), borítékok, címkék, csekkek, kártyák (névjegy,
műanyag azonosító)

Twain verziószáma

2.1-es verzió

Szoftver mellékelve

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, csak Windows: Nuance PaperPort 14 és Cardiris
Pro 5. csak Mac: ICA illesztőprogram és HP Utility. HP TWAIN (Chronos
könyvtárat tartalmaz), WIA, Scanner Tools Utility és EMC ISIS illesztőprogram
(*A HP Easy Scan eszköz telepítéséhez a Microsoft .NET-keretrendszer 4.0-s
vagy újabb verziójára van szükség. A microsoft.com/net webhelyről töltheti le a
legújabb verziót)

Kompatibilis operációs rendszerek

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

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2 GHz-es processzor, 2 GB RAM,

Működési környezet

Működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány: -40–60°C
Javasolt működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Javasolt működési páratartalom tartomány: 15–80%
Nyugalmi páratartalom-tartomány: 15–80%

Áramellátás

Energiafogyasztás: 11,6 watt (aktív), 5,9 watt (készenlét), 1,7 watt (alvó állapot),

ENERGY STAR

Igen

jogi és biztonsági tudnivalók

IEC 60950-1:2005 +A1 és minden alkalmazható módosítás; CSA/UL 60950-1,
második kiadás (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Fehérorosz
biztonsági előírások; Európai Unió CE; Kenya PVOC; Kuvait TER; Nigéria SON;
Szaúd-Arábia SASO; Dél-afrikai Köztársaság NRCS; Ukrán biztonsági
jóváhagyás

Elektromágneses megfelelés

B osztályú kibocsátási értékek; CISPR 22:2008 (Nemzetközi); Európai Unió
2004/108/EK számú EMC-irányelve; EN 55022:2010 (CE jel);
Fehéroroszország EMC-tanúsítványa; Oroszország GOST; Ukrajnai
EMC-jóváhagyás; EN 61000-3-2:2006 (harmonikus áramok); EN
61000-3-3:2008 (villogás); Immunitás CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1
+A2

A termék mérete

285 x 161 x 164 mm; csomagolva: 380 x 216 x 285 mm

a termék tömege

2,3 kg; csomagolva: 4 kg

A doboz tartalma

L2737A: HP Scanjet Pro 3000 s2 lapadagolós lapolvasó; 1 db USB-kábel; A
lapolvasó dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; Telepítési útmutató,
támogatási szórólap, jótállási jegy; Hálózati adapter; Tápkábel

Garancia

Egyéves korlátozott hardverjótállás; 24 órás támogatás a hét minden napján.
A jótállás feltételei az adott ország jogszabályaitól függően változhatnak.
Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP
világszínvonalú szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

kiegészítők

C9943B HP ADF tisztítókendő-csomag
L2724A HP Scanjet Professional 3000 ADF cseregörgőkészlet

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

UH260E 3 éves HP Care Pack egy munkanapon belüli csereszolgáltatás
(Törökország, az európai fejlődő piacok és Oroszország kivételével)
UJ998E 3 éves HP Care Pack normál csereszolgáltatás (csak az európai fejlődő
piacok és Oroszország)
UH254E 3 éves HP Care Pack szolgáltatás a raktárba való visszaszállítással
(csak Törökország)

0,4 watt (kikapcsolva)
Tápellátási igény: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

USB 2.0, 177 MB szabad lemezterület a TWAIN és ISIS illesztőprogramok
számára, 1024 x 768 SVGA monitor; Windows XP, 3-as javítócsomag: 1,6
GHz-es processzor, 1 GB RAM, USB 2.0, 177 MB szabad lemezterület a TWAIN
és ISIS illesztőprogramok számára, 1024 x 768 SVGA monitor; Mac: OS X
v10.6.8, OS X Lion vagy OS X Mountain Lion

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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