Skener s podávačom papierov HP Scanjet Pro
3000 s2
Ideálny pre malé až stredné podniky, ktoré potrebujú jednoducho a
rýchlo digitalizovať papierové dokumenty. Tento kompaktný,
inteligentný skener produkuje čisté a ostré výsledky na množstve
platforiem a pomáha zvyšovať efektivitu podnikových procesov.

Ukladajte a zdieľajte naskenované súbory
úplne jednoducho a potom ich odošlite
priamo na cloud alebo SharePoint®.
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● Nestrácajte sa v hromadách papierov. Digitalizujte
svoje súbory a jednoducho ich ukladajte, zdieľajte,
prehľadávajte a upravujte.
● Automatické obojstranné skenovanie dokumentov a
ich odosielanie do cloudu alebo aplikácie
SharePoint®.1
● Skenujte papier rôznej hrúbky a veľkosti. Dajte
zbohom zaseknutým papierom ultrazvukovou
detekciou podávania dvoch papierov: stlačí spustiť
start a môžete odísť.
● Premeňte skenované dokumenty na upraviteľné
súbory s aplikáciou Nuance OmniPage2 a používajte
aplikácie na konverziu vizitiek na databázu
kontaktov.3

Ušetrite čas, preskočte manuálne kroky,
buďte efektívnejší a vytvárajte skratky
na jedno kliknutie s aplikáciou HP Easy
Scan
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● Strávte menej času pri digitalizácii dokumentov a
venujte viac času podnikaniu.

Predchádzajte strate strán v skenovaných
súboroch. Ultrazvukový podávač HP
EveryPage podáva a automaticky
vyrovnáva vždy len jeden hárok.
● Už nemusíte stratiť ani jednu stranu. Priechodzí skener
HP Scanjet Pro 3000 s2 jednotlivo podáva a
automaticky vyrovnáva každý hárok.
● Skenujte súbory rýchlo a získajte opakovane ostré a
čisté výsledky so skenerom, ktorý pre vás vždy tvrdo a
spoľahlivo pracuje.
● Tento priechodzí skener HP Scanjet Pro 3000 s2 s
kompaktným dizajnom možno umiestniť aj do tých
najrušnejších kancelárií, či už priamo poruke alebo
centrálne.
● Skenujte s rozlíšením až 600 dpi a spoľahnite sa na
zariadenie, ktoré sa jednoducho nezastaví a dokáže
naskenovať až 1 000 strán za deň.

Začnite rýchlo a udržujte tempo.
Technológia Instant-on začína skenovať
rýchlo z režimu s nízkou spotrebou.
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● Neplytvajte papierom a atramentom a skenujte,
ukladajte a zdieľajte dokumenty digitálne. A tiež sa
zbavíte zbytočného neporiadku.

● Presné zachytenie tých správnych výsledkov v režime
automatického skenovania, orezávanie a detekcia
farby.

● Znížte si náklady so skenerom spĺňajúcim normy
ENERGY STAR®. Znížte spotrebu energie bez zníženia
produktivity a začnite skenovať jednoducho a rýchlo z
úsporného režimu.

● Pracujte šikovne s intuitívnymi skratkami a aplikáciou
HP Easy Scan5. Súbory PDF vytvárajte jediným
dotykom a jednoducho ich začleňte do existujúcich
platforiem skenovania.

● Znížte svoj dopad na životné prostredie vďaka skeneru,
ktorý je plne v súlade s normami RoHS a neobsahuje
ortuť, olovo ani iné nebezpečné materiály.

● Bez problémov pridajte skenovanie veľkých objemov
k existujúcim procesom s ovládačmi HP TWAIN, ISIS,
WIA, Linux a Mac.

1 Vyžaduje sa pripojenie skenera na internet cez PC, softvér HP Easy Scan (súčasť dodávky) a inštalácia ovládača.
2 Podporuje iba systémy Windows®.

3 Služby vyžadujú registráciu. Dostupnosť aplikácie sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobnejšie informácie nájdete na lokalite www.hpconnected.com.
4 V porovnaní s produktmi, ktoré pri kopírovaní používajú tradičné zapekacie a studené katódové žiarivky (CCFL).

5 Na inštaláciu sa vyžaduje Microsoft® .NET Framework 4.0 alebo vyššia verzia. Stiahnite si najnovšiu verziu na microsoft.com/net.

● A vychutnáte si užívateľský komfort s obmedzenou
zárukou na jeden rok, ktorá zahŕňa rýchlu telefonickú
alebo online podporu od HP.

Skener s podávačom papierov HP Scanjet Pro 3000 s2
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

CMOS CIS (kontaktný obrazový snímač)

Typ skenera

Priechodzie; Farebné skenovanie: Áno

Rýchlosť skenovania

Až 20 str/min / 40 obr/min (300 dpi farebne, v odtieňoch sivej, čiernobielo).
Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť podľa rozlíšenia skenovania, stavu
siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.

rozlíšenie pri skenovaní

Hardvér: Až 600 x 600 dpi
Optické: Až 600 dpi

Formát naskenovaného súboru

PDF s možnosťou vyhľadávania, PDF iba obrázok, PDF/A, JPEG, TIF jediná
strana, TIF viacero strán, DOCX, RTF, TXT, BMP

Režimy vstupu pri skenovaní

Tlačidlo „Skenovať“ na prednom paneli, WIA, TWAIN, aplikácia na skenovanie

Zdroj svetla (snímanie)

Dióda emitujúca svetlo (LED)

Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi

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

Odtiene šedej/bitová hĺbka

256; Bitová hĺbka: 48-bitová (interná), 24-bitová (externá)

Pracovný cyklus (denný)

Odporúčaný denný cyklus tlače: 1000 strán

Detekcia vstupu viacerých stránok

Áno, ultrazvukom

Kapacita automatického podávača
dokumentov

Štandard, 50 listov

Obojsmerné snímanie ADF

Áno

Veľkosť médií (ADF)

A4; A5; vlastné (šeky a vizitky)

Hmotnosť médií (ADF)

49 až 120 g/m²

Štandardné pripojenie

1 vysokorýchlostný port USB 2.0

Voliteľné pripojenie

Server zariadenia USB s pripojením Silex Fast Ethernet SX-DS-3000U1; Server
zariadenia USB s pripojením Silex Gigabit Ethernet SX-3000GB; Server
zariadenia USB s pripojením Silex Gigabit Ethernet a bezdrôtovým pripojením
SX-DS-3000WAN 802.11n; Server zariadenia USB s vysokorýchlostným
pripojením Silex Gigabit Ethernet SX-DS-4000U2

Ovládací panel

3 tlačidlá (skenovať, vypínač, zrušiť)

Rozšírené funkcie skenera

Obojstranné skenovanie; ultrazvuková detekcia viacnásobného podávania,
automatická detekcia farby, detekcia veľkosti strany, funkcie orezávania,
vyrovnania zošikmenia, otáčania, odstránenia prázdnych strán, skenovanie do
systému Sharepoint™, na&nbsp;cloud a mnoho ďalších miest.

Podporované typy médií

Papier (kancelársky, pre atramentovú tlačiareň), obálky, štítky, šeky, karty
(vizitky, plastové karty)

Verzia štandardu TWAIN

Verzia 2.1

Zahrnutý softvér

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, iba systém Windows: Nuance PaperPort 14
a Cardiris Pro 5. Iba systém Mac: ovládač ICA a softvér HP Utility. HP TWAIN
(zahŕňa knižnicu Chronos), WIA, nástroj Scanner Tools Utility a ovládač EMC ISIS
(*Pre HP Easy Scan sa na inštaláciu vyžaduje Microsoft .NET Framework 4.0
alebo vyššia verzia. Stiahnite si najnovšiu verziu na microsoft.com/net)

Kompatibilné operačné systémy

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X 10.6.8, 10.7,
10.8

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: Procesor 2 GHz, 2 GB

Prevádzkové prostredie

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C
Rozsah skladovacích teplôt: –40 až 60 °C
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: 15 až 80 %
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: 15 až 80 %

napájanie

Príkon: 11,6 W (aktívny), 5,9 W (pohotovostný režim), 1,7 W (režim spánku), 0,4

W (vypnuté)

Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz

(+/- 3 Hz)
ENERGY STAR

Áno

informácie a zabezpečenie zhody s
regulatívnymi ustanoveniami

IEC 60950-1:2005 +A1 a všetky príslušné doplnky; CSA/UL 60950-1, 2.
vydanie (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Bezpečnosť Bielorusko; CE
Európska únia; PVOC Keňa; TER Kuvajt; SON Nigéria; SASO Saudská Arábia;
NRCS Južná Afrika; Bezpečnostné schválenie Ukrajina

Elektromagnetická kompatibilita

Emisie v triede B; CISPR 22:2008 (medzinárodné); Smernica EÚ 2004/108/ES
o elektromagnetickej kompatibilite, EN 55022:2010 (značka CE); Certifikát EMC
Bielorusko; GOST Rusko; Schválenie EMC Ukrajina; EN 61000-3-2:2006
(harmonické kmity); EN 61000-3-3:2008 (blikanie); Imunita CISPR 24:2010,
EN 50024:1998+A1 +A2

Rozmery produktov

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

hmotnosť produktu

2,3 kg; balené: 4 kg

Čo je v krabici

L2737A: Priechodzí skener HP Scanjet Pro 3000 s2; 1 kábel USB;
Dokumentácia a softvér ku skeneru na CD-ROM; Inštalačná príručka, leták
technickej podpory, záručný list; Sieťový adaptér; Napájací kábel

Záruka

Obmedzená záruka jeden rok na hardvér; podpora 24 x 7. Záruka sa môže v
jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonných požiadaviek. Ďalšie
informácie o prvotriednych službách spoločnosti HP a možnostiach podpory
vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support.

príslušenstvo

C9943B Balenie handričiek na čistenie ADF HP
L2724A Náhradná súprava valca ADF pre HP Scanjet Professional 3000

Možnosti servisu a podpory

UH260E HP Care Pack, služba výmeny v nasledujúci pracovný deň, 3 roky
(okrem Turecka, EEM a Ruska)
UJ998E HP Care Pack, štandardná služba výmeny, 3 roky (len EEM a Rusko)
UH254E HP Care Pack, vrátenie do skladu, 3 roky (len Turecko)

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové
a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je
cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

RAM, USB 2.0, 177 MB dostupných na pevnom disku pre ovládače TWAIN a ISIS,
monitor SVGA 1024 x 768; Windows XP Service Pack 3: Procesor 1,6 GHz, 1 GB
RAM, USB 2.0, 177 MB dostupných na pevnom disku pre ovládače TWAIN a ISIS,
monitor SVGA 1024 x 768; Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion alebo OS X Mountain
Lion;

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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