HP Scanjet Pro 3000 s2 scanner met sheet-feeder

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die eenvoudig en snel
hun papieren documenten willen digitaliseren. Deze compacte,
intelligente scanner produceert scherpe, heldere resultaten op
verschillende platformen en maakt bedrijfsprocessen efficiënter.

Bewaar en deel gescande bestanden
gemakkelijk en stuur ze rechtstreeks naar
cloudstorage of SharePoint®.
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● Raak niet bedolven onder stapels papier. Digitaliseer
uw archief om het handig te bewaren, te delen, te
doorzoeken en te bewerken.
● Scan automatisch beide zijden van uw documenten
en stuur de scans naar de cloud of naar SharePoint®.1
● Scan papier met verschillende dikten en formaten.
Ultrasone detectie van dubbele invoer voorkomt
papierstoringen: u drukt op scannen en het apparaat
doet de rest.
● Zet scans om in bewerkbare bestanden met Nuance
OmniPage2 en gebruik apps om businesscards naar
een contactendatabase te scannen.3

Bespaar tijd, sla handmatige stappen over
en werk efficiënter met behulp van de
snelkoppelingen in HP Easy Scan
5

● Besteed minder tijd aan het digitaliseren van
documenten en meer tijd aan uw bedrijf.
● De automatisch scanmodus, bijsnijden en
kleurdetectie waarborgen accurate resultaten.
● Werk slimmer met handige snelkoppelingen en HP
Easy Scan5. Creëer PDF-bestanden met één druk op
de knop en maak eenvoudig verbinding met
bestaande scanplatformen.
● Integreer een scanoplossing voor grote volumes
naadloos in uw bestaande processen met HP TWAIN-,
ISIS-, WIA-, Linux- en Mac-drivers.

1 Een internetverbinding via een pc naar de scanner, HP Easy scansoftware (meegeleverd) en installatie van drivers zijn vereist.
2 Ondersteunt alleen Windows®-systemen.

3 Voor services is registratie vereist. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.hpconnected.com.
4 In vergelijking met producten die gebruikmaken van traditionele fusertechnologie en CCFL (cold cathode fluorescent lamp) kopieertechnologie.
5 Microsoft® .NET Framework 4.0 of hoger is vereist voor installatie. Download de nieuwste versie op microsoft.com/net.

Geen gemiste pagina's in gescande
bestanden. HP EveryPage Ultrasonic voert
één pagina tegelijk in en lijnt pagina's
automatisch uit.
● Nooit meer gemiste pagina's. De HP Scanjet Pro 3000 s2
scanner met vel-invoer voert elke pagina apart in en
lijnt alle pagina's automatisch uit.
● Deze scanner werkt hard voor uw bedrijf: hij scant
bestanden snel en produceert telkens weer scherpe,
duidelijke resultaten.
● De HP Scanjet Pro 3000 s2 scanner met vel-invoer past
zelfs in de drukste kantooromgeving – onder
handbereik of op een centrale plaats.
● Scan tot 600 dpi met een betrouwbaar apparaat dat
moeiteloos tot 1000 pagina's per dag scant.

Start snel en blijf scannen. Instant-on
technologie biedt een kortere opwarmtijd
vanuit powersave-modus.
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● Verspil minder papier en inkt door documenten te
scannen en ze digitaal op te slaan en te delen. En maak
uw archief overzichtelijker.
● Houd de kosten onder controle met een ENERGY
STAR®-gekwalificeerde scanner. Reduceer het
stroomverbruik zonder prestatieverlies en begin snel
met scannen vanuit powersave-modus.
● Met deze scanner, die volledig RoHS-compatibel is en
geen kwik, lood en andere gevaarlijke stoffen bevat,
werkt u milieuvriendelijker.
● Kies voor zekerheid met één jaar garantie inclusief
snelle telefonische of online support van HP.

HP Scanjet Pro 3000 s2 scanner met sheet-feeder
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Scantechnologie

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Type scanner

Losse vellen; Kleurenscans: Ja

Scansnelheid

Tot 20 ppm/40 ipm (300-dpi kleur, grijstinten, zwart-wit). De werkelijke
snelheid varieert afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities,
pc-prestaties en applicatiesoftware.

scanresolutie

Hardware: 600 x 600 dpi
Optisch: Tot 600 dpi

Bestandsformaat voor scannen

PDF doorzoekbaar, PDF alleen-beeld, PDF/A, JPEG, TIF één pagina, TIF meer
pagina's, DOCX, RTF, TXT, BMP

Invoermodi voor scannen

Scanknop op het frontpaneel , TWAIN, WIA, scannen naar applicatie

Lichtbron (scannen)

LED (light-emitting diode)

Outputresolutie dpi-instellingen

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

Grijstinten/bitdiepte

256; Bitdiepte: 48-bits (intern), 24-bits (extern)

Printvolume (dagelijks)

Aanbevolen dagelijks printvolume: 1000 pagina's

Detectie meervoudige invoer

Ja, ultrasoon

Capaciteit automatische
documentinvoer

Standaard, 50 vel

Dubbelzijdig scannen met
documentinvoer

Ja

Mediaformaat (documentinvoer)

A4; A5; afwijkend (cheques en businesscards)

Mediagewicht (documentinvoer)

49 tot 120 gr/m²

Standaard interfacemogelijkheden

1 Hi-Speed USB 2.0

Optionele interfacemogelijkheden

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

Bedieningspaneel

3 knoppen (Scannen, Aan/uit, Annuleren)

Geavanceerde scannerfuncties

Dubbelzijdig scannen; ultrasone detectie van dubbele invoer, automatische
kleurdetectie, detectie van paginaformaat, bijsnijden, rechtzetten, draaien, lege
pagina verwijderen, scannen naar Sharepoint™, scannen naar cloud en
scannen naar andere bestemmingen.

Ondersteunde mediatypen

Papier (gewoon, inkjet), enveloppen, etiketten, cheques, kaarten (business, ID)

Twain-versie

Versie 2.1

Inbegrepen software

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, alleen Windows: Nuance PaperPort 14 en
Cardiris Pro 5. Alleen Mac: ICA-driver en HP Utility. HP TWAIN (inclusief Chronos
bibliotheek), WIA, Scanner Tools Utility en EMC ISIS-driver (*Voor installatie van
HP Easy Scan is Microsoft .NET Framework 4.0 of hoger vereist. Download de
nieuwste versie op microsoft.com/net)

Compatibele besturingssystemen

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

Minimum systeemeisen

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

Omgevingscondities

Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Temperatuur bij opslag: -40 tot 60 °C
Aanbevolen temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 15 tot 80%
Luchtvochtigheid, bij opslag: 15 tot 80%

Voeding

Stroomverbruik: 11,6 Watt (tijdens afdrukken), 5,9 Watt (standby), 1,7 Watt

ENERGY STAR

Ja

productcertificaten/veiligheid

IEC 60950-1:2005 +A1 en alle van toepassing zijnde aanvullingen; CSA/UL
60950-1, 2e editie (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Wit-Rusland
veiligheid; Europese Unie CE; Kenia PVOC; Koeweit TER; Nigeria SON;
Saoedi-Arabië SASO; Zuid-Afrika NRCS; Oekraïne veiligheidsgoedkeuring

EMC

Klasse B emissie; CISPR 22:2008 (Internationaal); Europese Unie EMC-richtlijn
2004/108/EC, EN 55022:2010 (CE-merk); Wit-Rusland EMC-certificaat;
Rusland GOST; Oekraïne EMC-goedkeuring; EN 61000-3-2:2006 (harmonics);
EN 61000-3-3:2008 (flikkering); Immuniteit CISPR 24:2010, EN
50024:1998+A1 +A2

Afmetingen

285 x 161 x 164 mm; met verpakking: 380 x 216 x 285 mm

gewicht

2,3 kg; met verpakking: 4 kg

Meegeleverd in de doos

L2737A: HP Scanjet Pro 3000 s2 scanner met vel-invoer; 1 USB-kabel; Cd-rom
met scannerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer,
garantiekaart; Netadapter; Netsnoer

Garantie

Eén jaar hardwaregarantie; 24x7 support. Garantie kan afwijken in landen
waar de wet dit vereist. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie
over HP's service- en supportopties van topklasse in uw regio.

accessoires

C9943B HP ADF reinigingsdoekjes, pak
L2724A HP Scanjet Professional 3000 vervangende rolkit voor
documentinvoer

Service- en supportopties

UH260E HP Care Pack, exchange service op de volgende werkdag, 3 jaar
(uitgezonderd Turkije, EEM en Rusland)
UJ998E HP Care Pack, standaard exchange service, 3 jaar (alleen EEM en
Rusland)
UH254E HP Care Pack, retour aan depot, 3 jaar (alleen Turkije)

(slaapstand), 0,4 Watt (uit)
Voeding: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te
verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel
van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

2.0, 177 MB vrije schijfruimte voor TWAIN- en ISIS-drivers, 1024 x 768
SVGA-monitor; Windows XP Service Pack 3: 1,6-GHz processor, 1 GB RAM, USB
2.0, 177 MB vrije schijfruimte voor TWAIN- en ISIS-drivers, 1024 x 768
SVGA-monitor; Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion of OS X Mountain Lion

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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