HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatad skanner

Idealisk för små och medelstora företag som behöver digitalisera
pappersdokument snabbt och enkelt. Den här kompakta och
intelligenta skannern ger kristallklara resultat på en rad olika
plattformar och bidrar till effektivare företagsprocesser.

Lagra och dela enkelt skannade filer och
skicka dem sedan direkt till molnlagring
eller SharePoint®.

Undvik förlorade sidor i skannade filer. HP
EveryPage Ultrasonic matar in och justerar
automatiskt en sida i taget.

● Drunkna inte i högar med papper. Digitalisera dina
filer och lagra, dela, sök och redigera på ett enkelt
sätt.

● Förpassa missade sidor till det förflutna. Den arkmatade
skannern HP Scanjet Pro 3000 s2 matar in och justerar
varje sida individuellt.

● Skanna automatiskt båda sidorna av dina dokument
och skicka dem till molnet eller SharePoint®.1

● Skanna snabbt filer och få skarpa, tydliga resultat gång
efter gång med en skanner som arbetar hårt för ditt
företag.

1

● Skanna papper med olika tjocklekar och storlekar.
Och säg adjö till papperstrassel tack vare
ultraljudsidentifiering av dubbelmatning: det är bara
att trycka på Skanna och gå därifrån.
● Omvandla skanningar till redigerbara filer med
Nuance OmniPage2 och använd appar för att
omvandla visitkort till en kontaktdatabas.3

Spara tid, hoppa över manuella steg, bli
mer effektiv och skapa genvägar med ett
klick för val av funktion med HP Easy
Scan
5

● Ägna mindre tid åt att digitalisera dokument och mer
tid åt att göra affärer.
● Få exakta och korrekta resultat med
autoskanningsläge, beskärning och färgavkänning.
● Arbeta smartare med intuitiva genvägar och HP Easy
Scan5. Skapa PDF-filer med en enda tryckning och
anslut direkt och enkelt till befintliga
skanningsplattformar.
● Lägg smidigt till storvolymsskanning i befintliga
processer med HP TWAIN-, ISIS-, WIA, Linux- och
Mac-drivrutiner.

1 Kräver en internetanslutning till skannern via en dator och programmet HP Easy Scan (medföljer) och installation av drivrutin.
2 Stöder endast Windows®-system.

3 Tjänsterna måste registreras. Tillgängligheten till appar varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på www.hpconnected.com.
4 Jämfört med produkter som använder traditionell fixering och kopiering med fluorescerande kallkatodslampa (CCFL).

5 Microsoft®. NET Framework 4.0 eller senare krävs för installationen. Hämta den senaste versionen på microsoft.com/net.

● Med sin kompakta design får den arkmatade skannern
HP Scanjet Pro 3000 s2 även plats på kontor där det är
ont om utrymme, oavsett om du placerar den nära till
hands eller på en central plats.
● Skanna vid upp till 600 dpi och förlita dig på en enhet
som klarar av att hålla igång – skanna upp till 1 000
sidor per dag.

Starta snabbt och håll igång. Tack vare
direktuppvärmningsteknik börjar
skanningen snabbt från strömsparläge.
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● Gör av med mindre papper och bläck genom att skanna,
lagra och dela dokument digitalt. Och minska på
pappershögar som tar onödig plats.
● Påverka kostnaderna med en ENERGY STAR®-godkänd
skanner. Minska energiförbrukningen utan att sänka
hastigheten och börja skanna snabbt från
strömsparläge.
● Minska din miljöpåverkan med en skanner som är helt
RoHS-anpassad och fri från kvicksilver, bly och andra
skadliga material.
● Gläd dig åt fullständig trygghet med ett års begränsad
garanti, inklusive snabb telefon- eller onlinesupport från
HP.

HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatad skanner
TEKNISK INFORMATION
Avläsningsteknik

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Skanningstyp

Arkmatning; Färgskanning: Ja

Skanningshastighet

Upp till 20 sidor/40 bilder per minut (300 dpi färg, gråskala, svartvitt). De
faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på
skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och
tillämpningsprogram.

skanningsupplösning

Hårdvara: Upp till 600 x 600 dpi
Optisk: Upp till 600 dpi

Driftsmiljö

Driftstemperatur: 10 till 35 °C
Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C
Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 °C
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80 %
Luftfuktighet vid förvaring: 15 till 80 %

Strömförsörjning

Strömförbrukning: 11,6 W (aktiv), 5,9 W (startklar), 1,7 W (viloläge), 0,4 W

(avstängd)

Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR

Ja

anpassning till normer/säkerhet

IEC 60950-1:2005 +A1 och alla tillämpliga ändringar; CSA/UL 60950-1, andra
utgåvan (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; Vitryssland, säkerhet;
Europeiska unionen, CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudiarabien
SASO; Sydafrika (NRCS); Ukraina, säkerhetsgodkännande

Elektromagnetisk kompatibilitet

Klass B-utsläpp; CISPR 22:2008 (internationell); Europeiska unionens
EMC-direktiv 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-märkning); EMC-certifikat i
Vitryssland; GOST i Ryssland; EMC-godkännande i Ukraina; EN
61000-3-2:2006 (övertoner); EN 61000-3-3:2008 (flimmer); Immunitet CISPR
24:2010, EN 50024:1998+A1 +A2

Produktmått

285 x 161 x 164 mm; med emballage: 380 x 216 x 285 mm

produktens vikt

2,3 kg; med emballage: 4 kg

Medföljer

L2737A: HP Scanjet Pro 3000 s2 arkmatad skanner; 1 x USB-kabel;
Skannerdokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide,
supportblad, garantisedel; Strömadapter; Strömsladd

1 USB 2.0 med hög hastighet

Garanti

Silex SX-DS-3000U1 USB-enhetsserver för Fast Ethernet; Silex SX-3000GB
USB-enhetsserver för Gigabit Ethernet; Silex SX-DS-3000WAN 802.11n
USB-enhetsserver för trådlöst och Gigabit Ethernet; Silex SX-DS-4000U2
USB-enhetsserver med hög prestanda för Gigabit Ethernet

Ett års begränsad hårdvarugaranti; Support dygnet runt. Garantin kan variera
mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till http://www.hp.com/support
om du vill veta mer om HPs förstklassiga service- och supportalternativ i din
region.

tillbehör

C9943B HP rengöringsdukar för ADM
L2724A HP Scanjet Professional 3000 ersättningssats för ADM-vals

Service- och supporttillval

UH260E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 3 år (ej i Turkiet, EEM
och Ryssland)
UJ998E HP Care Pack, standardutbytesservice, 3 år (endast EEM och Ryssland)
UH254E HP Care Pack, retur till depå, 3 år (endast Turkiet)

Filformat för skanning

Sökbar PDF, PDF med endast bild, PDF/A, JPEG, TIF med en sida, TIF med flera
sidor, DOCX, RTF, TXT, BMP

Metod för inläsning vid skanning

Skanningsknapp på frontpanelen, WIA, TWAIN, skanningsprogram

Ljuskälla (skanning)

Ljusdiod (LED)

Upplösningsinställningar för
utmatning

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

Gråskalenivåer/Bitdjup

256; Bitdjup: 48-bitars (internt), 24-bitars (externt)

Driftscykel (per dag)

Rekommenderad användning per dag: 1000 sidor

Detektering av flerarksinmatning

Ja, ultraljud

Kapacitet för automatisk
dokumentmatare

Standard, 50 ark

Dubbesidig ADM-skanning

Ja

Mediestorlek (ADM)

A4; A5; anpassat (checkar och visitkort)

Medievikt (ADM)

49 till 120 g/m²

Standardanslutning
Anslutning som tillval

Kontrollpanel

3 knappar (Skanna, Ström, Avbryt)

Avancerade skannerfunktioner

Dubbelsidig skanning; ultraljudsidentifiering av dubbelmatning, automatisk
identifiering av färg, identifiering av sidstorlek, beskärning, upprätning,
rotering, borttagning av tomma sidor, funktioner för skanning till Sharepoint™,
molnet och många andra skanningsdestinationer.

Media som stöds

Papper (vanligt, bläckstråle-), kuvert, etiketter, checkar, kort (visitkort, ID-kort
av plast)

Twain-version

Version 2.1

Medföljande program

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14. Endast för Windows: Nuance PaperPort 14 och
Cardiris Pro 5. Endast för Mac: ICA-drivrutin och HP Verktyg. HP TWAIN
(inklusive Chronos-biblioteket), WIA, Scanner Tools Utility och EMC ISIS-drivrutin
(*För att installera HP Easy Scan krävs Microsoft. NET Framework 4.0 eller
senare. Hämta den senaste versionen på microsoft.com/net.)

Kompatibla operativsystem

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

Lägsta systemkrav

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

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskriftsoch bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är
överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

2.0, 177 MB ledigt hårddiskutrymme för TWAIN- och ISIS-drivrutiner, 1024 x
768 SVGA-skärm; Windows XP, Service Pack 3: 1,6 GHz-processor, 1 GB RAM,
USB 2.0, 177 MB ledigt hårddiskutrymme för TWAIN- och ISIS-drivrutiner, 1024
x 768 SVGA-skärm; Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion eller OS X Mountain Lion

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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