HP Scanjet Pro 2500 f1 síkágyas lapolvasó

Ideális megoldás olyan kis- és középvállalkozások számára, akik
egy sokoldalú és teljes körű szolgáltatásokat biztosító készülékre
vágynak a gyors, azonnali feladatok és a rutinmunkák
elvégzéséhez.

Fokozott hatékonyság a gyors és
sokoldalú beolvasásnak köszönhetően

Éles képek és hatékony szerkesztési
eszközök

● A kétoldalas beolvasás és az 50 oldalas automatikus
lapadagoló percenként akár 40 kép1 feldolgozását is
lehetővé teszi.

● Pontosan rögzítheti, majd könnyedén szerkesztheti a
dokumentumok szövegeit a HP Scan és az I.R.I.S.
segítségével Readiris™ Pro optikai karakterfelismerő
(OCR) szoftver.

● Az automatikus lapadagolóval (ADF) akár 21,6 x
309,9 cm-es lapokat is beolvashat, a nagyobb
terjedelmű hordozók esetén pedig használhatja a
síkágyat.
● Nem kell arra várnia, hogy a készülék bemelegedjen;
az azonnali aktiválás technológia lehetővé teszi a
beolvasás azonnali elkezdését.2
● Helyet szabadíthat fel a munkavégzéshez. A HP
ScanJet kicsi és vékony, modern kialakítású, és
tökéletesen illeszkedik a munkakörnyezetbe.

● Akár 1200 dpi felbontással, élesen és élethűen
olvashatja be a dokumentumokat, grafikákat és
fényképeket.
● A gazdag szolgáltatáskínálatot nyújtó, teljes
szoftvercsomagnak köszönhetően könnyedén
szerkesztheti és rendszerezheti a dokumentumait és a
fényképeit.
● A mellékelt HP Scan szoftver automatikus képalkotási
szolgáltatásaival javíthatja a képeket és törölheti az
üres oldalakat.

Automatizálhatja és gördülékenyebbé
teheti a munkafolyamatokat
● Az egyérintéses beolvasással gördülékenyebbé teheti
a rutinmunkákat: az ismétlődő feladatokhoz egyéni
egygombos beállításokat hozhat létre.
● A gyakran használt dokumentumtípusokhoz
beolvasási profilokat határozhat meg, és több
célhelyre is végezhet beolvasást a HP Scan Software
segítségével.
● A HP Scan szoftverrel gyorsan és közvetlenül
oszthatja meg vagy archiválhatja a beolvasott
anyagokat a népszerű felhőalapú célhelyeken.
● A HP teljes körű funkciókkal rendelkező TWAIN
illesztőprogramjával az alkalmazásokba olvashat be
más programok elindítása nélkül.

1Akár 40 kép/perc beolvasási sebesség 300 dpi felbontás mellett (fekete-fehér, szürkeárnyalatos és színes). A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.
2 A hagyományos égetést és hideg katód fénycsöves (CCFL) másolást alkalmazó termékekkel összehasonlítva.

HP Scanjet Pro 2500 f1 síkágyas lapolvasó
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Beolvasási technológia

CMOS CIS (Contact Image Sensor, érintkezéses képérzékelő)

Beolvasás típusa

Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF); Színes beolvasás: Van

Beolvasás sebessége

Akár 20 oldal/40 kép percenként (fekete-fehér, szürkeárnyalatos és színes, 300
dpi)

lapolvasási felbontás

Hardver: Akár 600 x 600 dpi (színes és fekete-fehér, ADF); Akár 1200 x 1200 dpi

(színes és fekete-fehér, síkágyas)
Optikai: Akár 600 dpi (színes és fekete-fehér, ADF); Akár 1200 dpi (színes és
fekete-fehér, síkágyas)

Beolvasási fájlformátum

Szövegekhez és képekhez: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (szöveg), RTF (Rich
Text) és kereshető PDF

Lapolvasási bevitel

Előlapi lapolvasási funkció: Mentés PDF-ként, Mentés JPEG-ként, E-mail
PDF-ként és Küldés a felhőbe; HP Scan a Windows operációs rendszerben, HP
Easy Scan/ICA a Mac operációs rendszerben, illetve külső gyártóktól származó
alkalmazások a TWAIN használatával

Fényforrás (lapolvasáshoz)

Fénykibocsátó dióda (LED)

Kimeneti felbontás dpi beállításai

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

Szürkeárnyalatos szintek / bitmélység

256; Bitmélység: 24 bites

Karbantartási ciklus (napi)

Akár 1500 oldal (ADF)

Többszörös behúzás érzékelése

Nincs

Automatikus lapadagoló kapacitása

Szabványos, 50 lapos

Kétoldalas beolvasás (automatikus
dokumentumadagoló)

Van

Hordozóanyagok mérete
(automatikus dokumentum-adagoló)

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

Hordozóanyagok súlya (automatikus
dokumentum-adagoló)

60–105 g/m²

Külső I/O portok

Nagy sebességű USB 2.0

Szabvány csatlakoztathatóság

Nagy sebességű USB 2.0

Kezelőpanel

5 gomb (beleértve az Alvás/tápkapcsoló gombot); 7 LED (köztük a tápellátás, a
hibák, a különböző célhelyekre történő beolvasás és az egy-/kétoldalas
nyomtatás jelzőfénye)

A lapolvasó speciális funkciói

Egymenetes kétoldalas beolvasás; Egygombos beolvasás; Optikai
karakterfelismerés (OCR); Konfigurálható beolvasási parancsikonok

Támogatott papírtípusok

Papír (transzparens, tintasugaras, fotó, sima), boríték, címke, kártya (üdvözlő,
kartotéklap)

Twain verziószáma

TWAIN-tanúsítvány. 2.1-es verzió

Szoftver mellékelve

HP lapolvasóeszköz-illesztőprogram, HP WIA lapolvasó-illesztőprogram, HP
TWAIN lapolvasó-illesztőprogram (tanúsított), HP Scan, HP Scanner Tools
Utility, HP Event (Button) Handler, HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro,
I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (szoftverfejlesztői
készlet), LPDF (szoftverletöltésre mutató hivatkozással rendelkező fájl), a CD-n
nincs Mac-szoftver

Kompatibilis operációs rendszerek

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

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Windows 7 vagy újabb, 2 GHz-es processzor, 2 GB RAM, 170 MB szabad

Működési környezet

Működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány: –40–60°C
Javasolt működési hőmérséklet tartomány: 10–35°C
Javasolt működési páratartalom tartomány: 15% – 80% relatív páratartalom (nem

lecsapódó)

Nyugalmi páratartalom-tartomány: 0% – 90% relatív páratartalom (nem

lecsapódó)
Áramellátás

Energiafogyasztás: 4,73 watt (készenlétben), 1,68 watt (alvó állapotban), 0,13

Zajkibocsátás

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Van

jogi és biztonsági tudnivalók

IEC 60950-1:2005 +A1 és minden alkalmazható módosítás; CSA/UL 60950-1,
második kiadás (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC
biztonság; Európai Unió CE; Kenya PVOC; Kuvait TER; Nigéria SON;
Szaúd-Arábia SASO; Dél-Afrika NRCS; Ukrán biztonsági jóváhagyás

Elektromágneses megfelelés

B osztályú kibocsátási értékek; CISPR 22:2008 (nemzetközi); Európai Unió
2004/108/EK számú EMC irányelve; EN 55022:2010 (CE jel); EAC EMC
tanúsítvány; Ukrajnai EMC-jóváhagyás; EN 61000-3-2:2014 (harmonikus
áramok); EN 61000-3-3:2013 (villogás); Immunitás CISPR 24:2010, EN
50024:2010

A termék mérete

451 x 351 x 122 mm; csomagolva: 548 x 194 x 465 mm

a termék tömege

4,3 kg; csomagolva: 6,1 kg

A doboz tartalma

L2747A: HP Scanjet Pro 2500 f1 síkágyas lapolvasó; HP Scanjet Pro 2500 f1
síkágyas lapolvasó-motor; Üzembe helyezési útmutató; HP Scan szoftver és
illesztőprogramok CD; HP bónuszcsomag szoftver CD; Támogatási szórólapok;
Párnák; USB-kábel; Tápegység; Tápkábelek

kiegészítők

L2748A HP ScanJet Pro 2500 f1 Roller Replacement Kit

Garancia

Egy év korlátozott hardverjótállás, telefonos és webes támogatással. A
jótállás feltételei az adott ország jogszabályaitól függően változhatnak.
Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP
világszínvonalú szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

U8TG7E – HP 3 éves, egy munkanapon belüli csereszolgáltatást biztosító
ScanJet Pro 2500 szolgáltatás
U8TG9E – HP 3 éves, egy munkanapon belüli helyszíni csereszolgáltatást
biztosító ScanJet Pro 2500 szolgáltatás
U8TH2PE – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli
csereszolgáltatást biztosító ScanJet Pro 2500 szolgáltatás
U8TH3PE – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli helyszíni
csereszolgáltatást biztosító ScanJet Pro 2500 szolgáltatás

watt (automatikus kikapcsolás), 0,14 watt (kézi kikapcsolás)
Tápellátási igény: Bemeneti feszültség: 90–264 V váltóáram, 50/60 Hz

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

merevlemez-terület (csak az illesztőprogramok telepítése esetén), USB 2.0,
1024 x 768 SVGA monitor; Mac: Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10
(Yosemite), 1 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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