HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed-scanner

En ideel løsning til små og mellemstore virksomheder, som ønsker
fleksible, veludstyret scannere til hurtig udførsel af ad hoc- og
rutineopgaver.

Øg produktiviteten med hurtig og alsidig
scanning

Skarpe billeder og effektive
redigeringsværktøjer

● Giver op til 40 billeder pr. minut1 med tosidet
scanning og en automatisk dokumentfremfører med
plads til 50 sider.

● Find hurtigt den rigtige tekst i dokumenter til nem
redigering med HP Scan og I.R.I.S. Readiris™ Pro
OCR-software.

● Du kan scanne sider på op til 21,6 cm x 309,9 cm (8,5
x 122") gennem den automatiske dokumentføder og
bruge flatbed-enheden til store og besværlige
medier.

● Lav skarpe, virkelighedstro scanninger af dokumenter,
grafik og billeder med en opløsning på op til 1200 dpi.

● Du behøver ikke vente på, at enheden bliver varm –
med Instant-on-teknologien begynder scanningen
hurtigere.2
● Få mere plads til arbejdet. Denne HP ScanJet er lille
og slank og har et moderne design, der passer
perfekt på skrivebordet.

● Denne pakke er fuld af funktionsrig software og gør det
nemt at redigere og organisere dokumenter og billeder.
● Du kan optimere billeder og slette blanke sider, ved
hjælp af den medfølgende HP Scan-softwares
automatiske funktioner til billedbehandling.

Automatiser og optimer arbejdsprocessen
● Strømlin rutineopgaver, og foretag scanninger med et
enkelt tryk – opret brugerdefinerede
enkeltknaps-kommandoer til tilbagevendende
scanningsopgaver.
● Definer scanningsprofiler til almindelige
dokumenttyper, og scan til flere forskellige
destinationer med softwaren HP Scan.
● Med programmet HP Scan kan du hurtigt dele og
arkivere scanninger direkte til populære destinationer
i skyen.
● Med TWAIN-driveren kan du scanne direkte til
programmer uden at skulle åbne dem først.

1 Scanningshastigheder på op til 40 sider/min. målt ved 300 dpi (sort/hvid, gråskaleret og farve). Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet.
2 Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel indbrænding og CCFL-kopiering (Cold Cathode Fluorescent Lamp).

HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed-scanner
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Scanning - teknologi

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Scanningstype

Flatbed, automatisk dokumentføder. Farvescanning: Ja

Scanningshastighed

Op til 20 sider/40 billeder pr. min (sort/hvid, grå og i farver, 300 dpi)

scanningsopløsning

Hardware: Op til 600 x 600 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder);

Op til 1200 x 1200 dpi (farver og sort-hvid, flatbed)
Optisk: Op til 600 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder); Op til
1200 dpi (farver og sort-hvid, flatbed)

Scan-filformat

Til tekst og billeder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (tekst), RTF (Rich Text) og
søgbar PDF

Scan-inputmetoder

Scanningsfunktion via frontpanelet: Gem som PDF, Gem som JPEG, send pr.
e-mail som PDF og send til skyen; HP Scan i Windows OS, HP Easy Scan/ICA i
Mac OS og tredjepartsprogrammer via TWAIN

Driftsmiljø

Temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C
Temperaturområde ved opbevaring: -40 til 60 °C
Anbefalet temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C
Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 15 til 80 % relativ luftfugtighed

(ikke-kondenserende)

Fugtighedsinterval ved opbevaring: 0 til 90 % relativ luftfugtighed

(ikke-kondenserende)
Strømforsyning

Strømforbrug: 4,73 W (klar), 1,68 W (dvale), 0,13 W (slukket automatisk), 0,14 W

Lydintensitet

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Ja

oplysninger om lovmæssige
forhold/sikkerhed

IEC 60950-1:2005 +A1 + alle relevante rettelser; CSA/UL 60950-1, 2. udgave
(2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC-sikkerhed; EU (CE); Kenya
PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudi-Arabien SASO; Sydafrika NRCS; Ukrainsk
sikkerhedsgodkendelse

Elektromagnetisk kompatibilitet

Klasse B-udledninger; CISPR 22:2008 (internationalt); EU's EMC-direktiv
2004/108/EF, EN 55022:2010 (CE-mærkning); EAC EMC-certifikat; Ukrainsk
EMC-godkendelse; EN 61000-3-2:2014 (harmoniske svingninger); EN
61000-3-3:2013 (flimmer); Immunitet iht. CISPR 24:2010, EN 50024:2010

(slukket manuelt)
Energikrav: Indgangsspænding: 90 til 264 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Lyskilde (scanning)

Lysdiode (LED)

Indstillinger for opløsnings-dpi

75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 og 1200

Gråtoneniveauer/bitdybde

256. Bitdybde: 24 bit

Normeret forbrug (dagligt)

Op til 1.500 sider (ADF)

Registrering af indførsel af flere ark

Nej

Automatiske dokumentfremførers
kapacitet

Standard, 50 ark

Dupleks ADF-scanning

Ja

Produktmål

451 x 351 x 122 mm. emballeret: 548 x 194 x 465 mm

Papirstørrelse (ADF)

A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)

produktvægt

4,3 kg. emballeret: 6,1 kg

Gramvægt (ADF)

60 til 105 g/m².

Kassens indhold

Ekstern I/O-porte

Hi-Speed USB 2.0

Standardtilslutningsmuligheder

Hi-Speed USB 2.0

Kontrolpanel

Fem knapper (inklusive dvale-/tænd-/sluk-knap); Syv LED-indikatorer (inklusive
strøm, fejl, scan til hvilken destination og simplex/dupleks)

L2747A: HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed-scanner; HP ScanJet Pro 2500 f1
Flatbed-scannermotor; Installationsvejledning; Cd med HP's scannersoftware
og -drivere; Cd med HP Bonus Pack-software; Hjælpsomme pjecer;
Polstringer; USB-kabel; Strømadapter; Strømledninger

tilbehør

L2748A HP ScanJet Pro 2500 f1 Roller Replacement Kit

Garanti

Etårs begrænset hardwaregaranti, telefonisk support og websupport
inkluderet. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokal lovgivning.
På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's service i
verdensklasse og supportmulighederne i dit område.

Service- og supportløsninger

U8TG7E HP's 3-års service med ombytning næste hverdag til Scanjet Pro 2500
U8TG9E HP's 3-års service med ombytning næste hverdag på stedet til
ScanJet Pro 2500
U8TH2PE HP's 1-års service efter garantiudløb med ombytning næste hverdag
til ScanJet Pro 2500
U8TH3PE HP's 1-års service efter garantiudløb med ombytning næste hverdag
på stedet til ScanJet Pro 2500

Avancerede scannerfunktioner

Dupleksscanning i en enkelt arbejdsgang; Scan med et enkelt tryk på en knap;
OCR; Konfigurerbare scanningsgenveje

Understøttede medietyper

Papir (banner, inkjet, foto, almindeligt), kuverter, etiketter, kort
(lykønskningskort, kartotekskort)

Twain-version

TWAIN-certificeret. Version 2.1

Software inkluderet

Enhedsdriveren HP Scanner, HP WIA-scannerdriver, HP TWAIN-scannerdriver
(certificeret), HP Scan, værktøjsprogrammet HP Scanner Tools Utility, HP Event
Handler (knap), HP Windows-installationsprogram, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S.
Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (Software Development
Kit), LPDF (fil med link til softwareoverførsel), cd indeholder ikke software til
Mac

Kompatible operativsystemer

Windows 10, 8/8.1, 7; Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite)

Minimumskrav til system

PC: Windows 7 eller nyere, 2 GHz-processor, 2 GB RAM, 170 MB ledig plads på

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og
billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

harddisken (installation kun med driver), USB 2.0, SVGA-skærm på 1024 x 768.
Mac: Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite), 1 GB ledig plads på
harddisken, internetadgang

Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com
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