Scaner HP Scanjet Pro 3000 s2 cu alimentator de
coli
Ideal pentru IMM-uri care trebuie să digitizeze simplu şi rapid
documentele de hârtie. Acest scaner compact şi inteligent produce
rezultate bine conturate şi clare pe o gamă de platforme,
ajutându-te să eficientizezi procesele de afaceri.

Stochezi şi partajezi simplu fişierele
scanate, apoi le trimiți direct în spaţiul de
stocare din cloud sau către SharePoint®.

Eviți paginile omise din fişierele scanate. HP
EveryPage Ultrasonic alimentează şi
aliniază automat câte o pagină.

● Nu te rătăcești prin teancurile de hârtie. Digitizezi
fişierele şi le stochezi, le partajezi, le căuți şi le editezi
simplu.

● Faci din paginile lipsă un inconvenient de domeniul
trecutului. Scanerul cu alimentator de coli HP Scanjet
Pro 3000 s2 se alimentează şi aliniază automat fiecare
pagină.
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● Scanezi automat ambele feţe ale documentelor şi le
trimiți către cloud sau către SharePoint®.1
● Scanezi hârtie de diverse grosimi şi dimensiuni. Şi
spui adio blocajelor de hârtie, graţie detecţiei
ultrasonice a alimentării duble: nu trebuie decât să
apeși butonul de scanare şi poți pleca.
● Transformi scanările în fişiere editabile cu Nuance
OmniPage2 şi utilizezi aplicaţii pentru a face conversia
cărţilor de vizită într-o bază de date de contacte.3

Cu HP Easy Scan economisești timp, sari
peste paşii manuali, ești mai eficient şi
creezi comenzi rapide cu un singur clic
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● Petreci mai puţin timp cu documentele digitizate şi
mai mult timp făcând afaceri.
● Capturezi cu precizie rezultatele corecte, cu modul de
scanare automată şi cu funcţiile de decupare şi de
detectare a culorii.
● Lucrezi mai inteligent, cu comenzi rapide intuitive şi
cu HP Easy Scan5. Creezi fişiere PDF printr-o atingere
şi te conectezi simplu la platformele de scanare
existente.
● Adaugi scanări de mare volum la procesele existente
utilizând drivere HP pentru TWAIN, ISIS, WIA, Linux şi
Mac.

1 Necesită o conexiune de Internet la scaner printr-un PC, software-ul HP Easy Scan (inclus) şi instalarea driverului.
2 Acceptă numai sisteme Windows®.

3 Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri. Pentru detalii, vizitaţi www.hpconnected.com
4 În comparaţie cu produse care utilizează copierea tradiţională cu fuziune şi cu lampă fluorescentă cu catod rece (CCFL).

5 Pentru instalare este necesar Microsoft® .NET Framework 4.0 (sau o versiune superioară). Descarcă cea mai recentă versiune de la microsoft.com/net.

● Scanezi rapid fişiere şi obţii iar şi iar rezultate bine
conturate şi clare, utilizând un scaner care lucrează cu
fidelitate pentru afacerea ta.
● Indiferent dacă trebuie aşezat aproape sau într-un loc
central, HP Scanjet Pro 3000 s2 Sheet-feed Scanner
încape chiar şi în cele mai aglomerate birouri, datorită
designului său compact.
● Scanezi cu până la 600 dpi şi te bizui pe un dispozitiv
care nu va înceta să lucreze – scanezi până la 1000 de
pagini pe zi.

Pornește rapid şi lucrează nonstop.
Tehnologia Instant-on începe scanarea
rapid din modul de consum economic.
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● Risipești mai puţină hârtie şi cerneală prin scanarea,
stocarea şi partajarea digitală a documentelor. Şi reduci
dezordinea.
● Gestionezi costurile cu un scaner certificat ENERGY
STAR®. Reduci consumul de energie fără să scazi viteza
şi începi rapid scanarea din modul de consum economic.
● Reduci impactul asupra mediului cu un scaner care este
în conformitate deplină cu RoHS şi fără mercur, plumb şi
alte materiale periculoase.
● Şi te bucuri de siguranță deplină, beneficiind de o
garanţie limitată de un an, inclusiv de asistenţă rapidă
de la HP, prin telefon sau online.

Scaner HP Scanjet Pro 3000 s2 cu alimentator de coli
SPECIFICAŢII TEHNICE
Tehnologie de scanare

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Tip scanare

Sheetfed; Scanare color: Da

Viteză de scanare

Până la 20 ppm/40 ipm (300 dpi color, gri, alb-negru) Vitezele de prelucrare
reale pot varia în funcţie de rezoluţia de scanare, de condiţiile de reţea, de
performanţa computerului şi de software-ul de aplicaţie.

rezoluţie de scanare

Hardware: Până la 600 x 600 dpi
Optic: Maximum 600 dpi

Format fişier scanat

PDF în care se pot face căutări, numai imagine PDF, PDF/A, JPEG, o singură
pagină TIF, mai multe pagini TIF, DOCX, RTF, TXT, BMP

Moduri de intrare scanare

Buton Scanare pe panoul frontal, WIA, TWAIN, aplicaţie de scanare

Sursă de lumină (scanare)

Diodă electroluminiscentă (LED)

Setări rezoluţie de ieşire (dpi)

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

Niveluri nuanţe de gri/adâncime bit

256; Adâncime biţi: 48 biţi (intern), 24 biţi (extern)

Volum de lucru (zilnic)

Ciclul zilnic de funcţionare recomandat: 1000 de pagini

Detecţie alimentare multiplă

Da, ultrasonică

Capacitatea alimentatorului automat
de documente

Standard, 50 coli

Scanare duplex cu alimentator
automat de documente

Da

Dimensiune suport (ADF)

A4; A5; particularizat (cecuri şi cărţi de vizită)

Greutate suport (ADF)

49 - 120 g/m²

Conectivitate standard

1 USB 2.0 de mare viteză

Conectivitate opţională

Server dispozitiv USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; server dispozitiv USB
Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; server dispozitiv USB Wireless 802.11n şi
Gigabit Ethernet Silex SX-DS-3000WAN; server dispozitiv USB Gigabit Ethernet
de înaltă performanţă Silex SX-DS-4000U2

Panou de control

3 butoane (Scanare, Alimentare, Revocare)

Funcţii avansate de scanare

Scanare duplex; detectare ultrasonică a alimentării multiple, detectare
automată a culorilor, detectare a dimensiunii paginii, decupare, eliminarea
oblicităţii, rotaţie, eliminarea paginilor goale, caracteristici de scanare către
Sharepoint™ şi scanare către cloud, pe lângă multe alte destinaţii de scanare.

Tipuri suport acceptate

Hârtie (simplă, inkjet), plicuri, etichete, cecuri, cărţi de vizită (afaceri, ID din
plastic)

Versiune TWAIN

Versiunea 2.1

Software inclus

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, numai pentru Windows: Nuance PaperPort 14
şi Cardiris Pro 5. numai pentru Mac: driver ICA şi HP Utility. HP TWAIN (include
biblioteca Chronos), WIA, Scanner Tools Utility şi driver EMC ISIS (*Pentru HP
Easy Scan, în vederea instalării este necesar Microsoft .NET Framework 4.0 (sau
o versiune superioară). Descărcaţi cea mai recentă versiune de la
microsoft.com/net)

Sisteme de operare compatibile

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

Cerinţe minime de sistem

PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: procesor de 2 GHz, 2 GB RAM, USB

Mediu de funcţionare

Temperatură de funcţionare: 10–35 °C
Variaţie temperatură stocare: de la -40°C până la 60°C
Temperatură de funcţionare recomandată: 10–35 °C
Interval de umiditate de funcţionare recomandat: 15 – 80%
Interval de umiditate pt. nefuncţionare: 15 – 80%

putere

Consum energie: 11,6 waţi (activ), 5,9 waţi (pregătit), 1,7 waţi (repaus), 0,4 waţi

(oprit)

Cerinţe de alimentare: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60

Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR

Da

informaţii despre reglementările
privind conformitatea/siguranţa

IEC 60950-1:2005 +A1 şi toate amendamentele aplicabile; CSA/UL 60950-1, a
2-a ediţie (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; siguranţă Belarus;
Uniunea Europeană – CE; PVOC Kenya; TER Kuweit; SON Nigeria; SASO Arabia
Saudită; NRCS Africa de Sud; aprobare siguranţă Ucraina

Compatibilitate electromagnetică

Emisii Clasa B; CISPR 22:2008 (Internaţional); Uniunea Europeană – Directiva
EMC 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marcaj CE); Certificat EMC Belarus; GOST
Rusia; aprobare EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2006 (armonice); EN
61000-3-3:2008 (licărire); imunitate CISPR 24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2

Dimensiunile produsului

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

greutate produs

2,3 kg; împachetat: 4 kg

Ce se găseşte în cutie

L2737A: HP Scanjet Pro 3000 s2 Sheet-feed Scanner; 1 x cablu USB; software
şi documentaţie pentru scaner pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de
asistenţă, fişă de garanţie; adaptor de alimentare; cablu de alimentare

Garanţie

Un an de garanţie limitată pentru hardware; asistenţă 24x7. Garanţia poate
varia în funcţie de ţară/regiune, conform legii. Accesaţi
http://www.hp.com/support, pentru opţiuni de servicii şi asistenţă HP de clasă
mondială, aplicabile pentru ţara/regiunea dvs.

accesorii

C9943B Pachet de lavete de curăţare HP ADF
L2724A Set de înlocuire a rolelor ADF HP Scanjet Professional 3000

Opţiuni de service şi asistenţă

UH260E HP Care Pack, serviciu de înlocuire următoarea zi lucrătoare, 3 ani (cu
excepţia Turciei, EEM şi Rusiei)
UJ998E HP Care Pack, serviciu de înlocuire standard, 3 ani (numai EEM şi Rusia)
UH254E HP Care Pack, returnare la depozit, 3 ani (numai Turcia)

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi
mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi
afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin
serviciile HP Care Pack.

2.0, 177 MB de spaţiu disponibil pe hard disk pentru drivere TWAIN şi ISIS,
monitor SVGA 1024 x 768; Windows XP Service Pack 3: procesor de 1,6 GHz, 1
GB RAM, USB 2.0, 177 MB de spaţiu disponibil pe hard disk pentru drivere
TWAIN şi ISIS, monitor SVGA 1024 x 768; Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion sau OS X
Mountain Lion

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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