סורק  HP ScanJet Pro 2500 f1עם משטח אופקי

אידיאלי לעסקים קטנים ובינוניים המעוניינים בסריקה רב-תכליתית עם כל
המאפיינים לביצוע משימות מהירות אד-הוק ועבודות שגרתיות.

הגבר את הפרודוקטיביות בעזרת סריקה מהירה
ורב-תכליתית
● הפק עד  40תמונות לדקה 1עם סריקה דו-צדדית ומזין מסמכים
אוטומטי ל -50עמודים.
●
סרוק עמודים של עד  21.6ס"מ  309.9 xס"מ )122 x 8.5
אינץ'( באמצעות מזין המסמכים האוטומטי והשתמש במשטח
האופקי לחומרי הדפסה גדולים.
●
●

אין צורך להמתין להתחממות – טכנולוגיית Instant-on
 Technologyמאפשרת לך להתחיל לסרוק במהירות2.

●
●
●
●

פנה שטח לעבודה .סורק  HP ScanJetזה הוא קטן ודק –
עיצוב מודרני המתאים בצורה מושלמת לשולחן העבודה.

הפוך את זרימת העבודה לאוטומטית וייעל
אותה.

● ייעל את העבודה השגרתיות בעזרת סריקה בנגיעה אחת – צור
הגדרות מותאמות אישית באמצעות לחצן אחד לעבודות סריקה
חוזרות.
● הגדר פרופילי סריקה עבור סוגי מסמכים נפוצים וסרוק למגוון
יעדים באמצעות תוכנת .HP Scan
● שתף או אחסן סריקות במהירות ישירות אל יעדי ענן נפוצים
בעזרת התוכנה .HP Scan
● סרוק ישירות לתוך אפליקציות מבלי שתצטרך לפתוח תוכנית
אחרת באמצעות מנהל התקן  TWAINעם כל המאפיינים של
.HP

 1מהירויות סריקה של עד  40תמונות לדקה נמדדות ב) 300 dpi-בשחור-לבן ,גוני אפור וצבע( .מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה ,תנאי הרשת ,ביצועי המחשב ויישום התוכנה.
 2בהשוואה למוצרים המשתמשים בהתכה רגילה והעתקה באמצעות נורת פלורסצנט עם קתודה קרה ).(CCFL

תמונות חדות וכלי עריכה רבי-עוצמה

בעזרת  HP Scanו I.R.I.S.-תוכל ללכוד טקסט ממסמכים באופן
מדויק לצורך עריכה פשוטה תוכנת .Readiris™ Pro OCR
קבל סריקות חדות ונאמנות למציאות של מסמכים ,גרפיקה
וצילומים ברזולוציה של עד .1,200 dpi

ערוך וסדר מסמכים וצילומים בקלות בעזרת חבילה מלאה של
תוכנות עתירות מאפיינים.

תכונות ההדמיה האוטומטית של תוכנת  HP Scanהכלולה,
מאפשרות לך לשפר את איכות התמונות ולמחוק דפים ריקים.
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מפרטים טכניים

טכנולוגיית סריקה
סוג סריקה

מהירות סריקה

רזולוציית סריקה

תבנית קובץ לסריקה
מצבי קלט לסריקה

מקור האור )סריקה(

הגדרות רזולוציה ב dpi-לפלט
רמות גוני אפור/עומק סיבית

מחזור הדפסה )יומי(

זיהוי הזנה של מספר גיליונות

(Contact Image Sensor) CMOS CIS

משטח הסורק ,מזין מסמכים אוטומטי; סריקה בצבע :כן

חומרה :עד ) 600 x 600 dpiצבע ושחור-לבן ,מזין מסמכים אוטומטי(; עד 1,200 x 1,200
) dpiבצבע ,בגוני אפור ובשחור-לבן ,משטח סריקה(
אופטי :עד ) 600 dpiבצבע ובשחור-לבן ,מזין מסמכים אוטומטי(; עד ) 1,200 dpiבצבע
ובשחור-לבן ,משטח אופקי(
עבור טקסט ותמונות)TXT ,TIFF ,BMP ,PNG ,JPEG ,PDF :טקסט() RTF ,טקסט עשיר(
ו PDF-שניתן לערוך בו חיפוש

פונקציית סריקה מהלוח הקדמי :שמור כ ,PDF-שמור כ ,JPEG-שלח בדואר אלקטרוני כPDF-
ושלח לענן;  HP Scanב ICA/HP Easy Scan ,Windows OS-ב Mac OS-ואפליקציות של צד
שלישי באמצעות TWAIN

 ;256עמק סביות24-bit :
לא

גודל חומרי הדפסה )(ADF

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

משקל חומרי הדפסה )(ADF

 60עד  105ג'/מ"ר

קישוריות סטנדרטית

Hi-Speed USB 2.0

מאפייני סורק מתקדמים

Hi-Speed USB 2.0

 5לחצנים )כולל לחצן שינה/הפעלה(  7נוריות )כולל הפעלה ,שגיאה ,סריקה למגוון יעדים
והדפסה חד-צדדית/דו-צדדית(

סריקה דו-צדדית במעבר אחד; סריקה באמצעות לחצן אחד;  ;OCRקיצורי דרך לסריקה ניתנים
להגדרה

סוגי מדיה נתמכת

נייר )כרזה ,הזרקת דיו ,צילום ,רגיל( ,מעטפות ,מדבקות ,כרטיסים )כרטיסי ברכה ,כרטיסיות(

תוכנה כלולה

מנהל התקן הסורק של ,HPמנהל התקן סריקה  ,HP WIAמנהל התקן סריקה HP TWAIN
)מאושר( ,HP Scan ,תוכנית שירות ) HP Event Handler ,HP Scanner Toolsלחצן(,
תוכנית של  HPלהתקנת Nuance ,I.R.I.S. Cardiris ,I.R.I.S. Readiris Pro ,Windows
) SDK ,ArcSoft PhotoStudio ,PaperPortערכת פיתוח תוכנה() LPDF ,קובץ עם קישור
להורדת תוכנה( ,ללא תוכנות  Macבתקליטור

גרסת Twain

מערכות הפעלה תואמות
דרישות מערכת מזעריות

ENERGY STAR

כולל אישור  .TWAINגרסה 2.1

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

מחשב אישי Windows 7 :ואילך ,מעבד של  ,2 GHzזיכרון  RAMשל  ,2 GBשטח דיסק קשיח
פנוי של ) 170 MBהתקנת מנהל התקן בלבד( ,USB 2.0 ,מסך  SVGAברזולוציה של 1,024
 ,(Yosemite) OS X v10.10 ,(Mavericks) Mac: Mac OS X v10.9 ;768 xשטח דיסק קשיח
פנוי בנפח של  ,1 GBגישה לאינטרנט

צריכת מתח 4.73 :ואט )מוכן( 1.68 ,ואט )שינה( 0.13 ,ואט )כיבוי אוטומטי( 0.14 ,ואט
)כיבוי ידני(
דרישות מתח :מתח כניסה 90 :עד  264וולט  50/60 ,ACהרץ
כן

תאימות אלקטרומגנטית

פליטות ) CISPR 22:2008 ;Class Bבינלאומי(; הנחיית  EMC 2004/108/ECשל האיחוד
האירופי) EN 55022:2010 ,סימון  ;(CEאזור  - EACאישור  ;EMCאוקראינה  -אישור ;EMC
) EN 61000-3-2:2014פליטות הרמוניות(; ) EN 61000-3-3:2013פליטות עם ריצוד(;
תקני חסינות EN 50024:2010 ,CISPR 24:2010

משקל המוצר

 4,3ק"ג; ארוז 6.1 :ק"ג

עד  1,500עמודים )(ADF

קיבולת מזין מסמכים אוטומטי

לוח בקרה

מידע תאימות לפי תקנות/בטיחות

 IEC 60950-1:2005 +A1וכל התיקונים הישימים;  ,CSA/UL 60950-1מהדורה שניה
) - EAC ;EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2 ;(2007בטיחות; האיחוד האירופי -
 ;CEקניה  ;PVOC -כוויית  ;TER -ניגריה  ;SON -ערב הסעודית  ;SASO -דרום אפריקה -
 ;NRCSאוקראינה  -אישור בטיחות

מתח

נורית מסוג התקן פולט אור )(LED

 600 ,500 ,400 ,300 ,240 ,200 ,150 ,75ו-1,200

סריקה דו-צדדית ומזין מסמכים אוטומטי כן

יציאות קלט/פלט חיצוניות

פליטות הספק אקוסטיות

)6.3 B(A

עד  20עמודים לדקה 40/תמונות לדקה )בשחור-לבן ,אפור ,צבע(300 dpi ,

סטנדרט 50 ,גיליונות

)(ADF

סביבת הפעלה

טווח טמפרטורות בהפעלה 10° :עד  35°צלזיוס
טווח טמפרטורת אחסון -40 :עד  60°צלזיוס
טווח טמפרטורות מומלץ בהפעלה 10° :עד  35°צלזיוס
טווח לחות מומלץ בהפעלה 15 :עד  80%לחות יחסית )ללא עיבוי(
טווח לחות לא בפעולה 0 :עד  90%לחות יחסית )ללא עיבוי(

מידות המוצר

 122 x 351 x 451מ"מ; ארוז 465 x 194 x 548 :מ"מ

תכולת האריזה

 :L2747Aסורק  HP ScanJet Pro 2500 f1עם משטח אופקי; מנוע סורק HP ScanJet
 Pro 2500 f1עם משטח אופקי; מדריך התקנה; תקליטור  -מנהלי התקן ותוכנת ;HP Scan
תקליטור הכולל חבילת תוכנות בונוס של  ;HPעלונים בנושא תמיכה; כריות; כבל ;USB
מתאם מתח; כבלי מתח

אחריות

אביזרים

אפשרויות שירות ותמיכה

אחריות מוגבלת לשנה עבור חומרה ,כולל תמיכה בטלפון ובאינטרנט .האחריות עשויה
להשתנות לפי מדינה/אזור בהתאם לנדרש בחוק .עבור אל http://www.hp.com/support
לקבלת מידע על אפשרויות השירות והתמיכה ברמה עולמית של  HPבאזורך.
L2748A HP ScanJet Pro 2500 f1 Roller Replacement Kit

 U8TG7Eשירות ההחלפה של  HPביום העסקים הבא ,למשך  3שנים עבור ScanJet Pro
2500
 U8TG9Eשירות ההחלפה של  HPביום העסקים הבא ,באתר הלקוח ,למשך  3שנים עבור
ScanJet Pro 2500
 U8TH2PEשירות ההחלפה של  HPלאחר תקופת האחריות ,ביום העסקים הבא ,למשך
שנה אחת עבור ScanJet Pro 2500
 U8TH3PEשירות ההחלפה של  HPלאחר תקופת האחריות ,ביום העסקים הבא ,באתר
הלקוח ,למשך שנה אחת עבור ScanJet Pro 2500

סמוך על תמיכה מהימנה ליצירת התמונה הטובה ביותר .נוכל לסייע לך לשפר את סביבת ההדפסה וההדמיה ,להגן על ההשקעה
שלך ב IT-ולהרחיב את העסק שלך—עם תמיכת מומחים משתלמת ,אישית ומותאמת לצרכיך המוצעת במסגרת שירותי HP Care
.Pack Services

לקבלת מידע נוסף ,בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובתhttp://www.hp.com :
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