Plochý skener HP ScanJet Pro 2500 f1

Ideálne pre malé a stredné podniky, ktoré chcú všestranné,
komplexné a rýchle riešenie pre príležitostné a bežné úlohy
skenovania.

Zvýšte produktivitu pomocou rýchleho,
všestranného skenovania
● Snímajte až 40 obrázkov za minútu1 pomocou
obojstranného skenovania a 50-stranového
automatického podávača.
● Skenujte strany do veľkosti 21,6 cm x 309,9 cm (8,5 x
122 palcov) z podávača ADF a používajte plochý
skener na objemné nosiče.
● Nečakajte na zohrievanie – technológia Instant-on
umožní začať skenovať rýchlo.2
● Uvoľnite si miesto pre prácu. Tento skener HP ScanJet
je malý a tenký – moderný dizajn, ideálny na
pracovný stôl.

Ostré obrázky a výkonné nástroje na úpravu
● Presné zachytenie textu v dokumentoch pre jednoduchú
úpravu nástrojmi HP Scan a I.R.I.S. Softvér Readiris™
Pro OCR.
● Získajte ostré, realistické skenované dokumenty, grafiku
a fotografie s rozlíšenie až 1200 dpi.
● Jednoduchá úprava a organizácia dokumentov a
fotografií pomocou kompletného softvérového balíka so
špičkovým vybavením.
● Funkcie automatického spracovania obrazu sú súčasťou
softvéru HP Scan a umožnia zlepšenie kvality obrázkov
a odstránenie prázdnych stránok.

Automatizujte a zjednodušte svoje
pracovné postupy
● Zjednodušte rutinné skenovanie na jeden dotyk –
nastavte si tlačidlá na spustenie vlastných úloh
● Definujte skenovacie profily pre bežné typy
dokumentov a skenujte na viaceré cieľové platformy
softvérom HP Scan.
● Rýchlo zdieľajte alebo archivuje skenované materiály
priamo na obľúbené cloudové ciele pomocou softvéru
HP Scan.
● Skenujte priamo do aplikácií bez otvárania ďalších
programov pomocou všestranného ovládača TWAIN
od spoločnosti HP.

1 Rýchlosti skenovania do 40 obr/min namerané pri rozlíšení 300 dpi (čiernobielo, v odtieňoch sivej a farebne). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.
2 V porovnaní s produktmi, ktoré používajú na kopírovanie tradičné taviace a studené katódové žiarivky (CCFL).

Plochý skener HP ScanJet Pro 2500 f1
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia skenovania

CMOS CIS (kontaktný obrazový snímač)

Typ skenera

Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF); Farebné skenovanie: Áno

Rýchlosť skenovania

Až 20 str/min alebo 40 obr/min (čb, odtiene sivej a farebný režim, 300 dpi)

rozlíšenie pri skenovaní

Hardvér: Až 600 x 600 dpi (farebne a čiernobielo, ADF); Až 1200 x 1200 dpi

(farebne a čiernobielo, plochý skener)
Optické: Až 600 dpi (farebne a čiernobielo, ADF); Až 1200 dpi (farebne a
čiernobielo, plochý skener)

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: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie)
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: Rel. vlhkosť 0 – 90% (bez kondenzácie)

napájanie

Príkon: 4,73 W (pohotovostný režim), 1,68 W (spánok), 0,13 W (automatické

vypnutie), 0,14 W (manuálne vypnutie)
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 90 – 264 V~, 50/60 Hz

Formát naskenovaného súboru

Pre text a obrázky: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (text), RTF (Rich Text) a
prehľadávateľný súbor PDF

Emisie akustického výkonu

6,3 B(A)

Režimy vstupu pri skenovaní

Funkcia skenovania na prednom paneli: Uložiť ako PDF, Uložiť ako JPEG, Poslať
e-mailom ako PDF a Odosielanie do úložiska typu Cloud; HP Scan v systéme
Windows, HP Easy Scan/ICA v systéme Mac OS a v aplikáciách tretích strán cez
rozhranie TWAIN

ENERGY STAR

Áno

informácie a zabezpečenie zhody s
regulatívnymi ustanoveniami

Zdroj svetla (snímanie)

Dióda emitujúca svetlo (LED)

IEC 60950-1:2005 +A1 a všetky príslušné doplnky; CSA/UL 60950-1, 2.
vydanie (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; Bezpečnosť EAC; CE
Európska únia; PVOC Keňa; TER Kuvajt; SON Nigéria; SASO Saudská Arábia;
NRCS Južná Afrika; Bezpečnostné schválenie Ukrajina

Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi

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

Elektromagnetická kompatibilita

Odtiene šedej/bitová hĺbka

256; Bitová hĺbka: 24 bitov

Pracovný cyklus (denný)

Až 1 500 strán (ADF)

Detekcia vstupu viacerých stránok

Nie

Emisie Class B; CISPR 22:2008 (medzinárodné); Smernica EÚ 2004/108/ES o
elektromagnetickej kompatibilite, EN 55022:2010 (značenie CE); Certifikát EAC
EMC; Schválenie podľa smernice o elektromagnetickej kompatibilite, Ukrajina;
EN 61000-3-2:2014 (harmonické kmity); EN 61000-3-3:2013 (blikanie);
Imunita CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Kapacita automatického podávača
dokumentov

Štandard, 50 hárkov

Rozmery produktov

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

Obojsmerné snímanie ADF

Áno

hmotnosť produktu

4,3 kg; balené: 6,1 kg

Veľkosť médií (ADF)

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

Čo je v krabici

Hmotnosť médií (ADF)

60 – 105 g/m˛

Externé v/v porty

Vysokorýchlostné USB 2.0

L2747A: Plochý skener HP ScanJet Pro 2500 f1; Motor plochého skenera HP
ScanJet Pro 2500 f1; Inštalačná príručka; CD so softvérom a ovládačmi HP
Scan; CD so softvérom HP Bonus Pack; Podporné letáky; Výplň; Kábel USB;
Napájací adaptér; Napájacie káble

Štandardné pripojenie

Vysokorýchlostné USB 2.0

príslušenstvo

L2748A HP ScanJet Pro 2500 f1 Roller Replacement Kit

Ovládací panel

5 tlačidiel (vrátane tlačidla Sleep/Power); 7 indikátorov LED (vrátane kontroliek
napájania, chyby, skenovania s určením cieľa a jednostranného/obojstranného
skenovania)

Záruka

Rozšírené funkcie skenera

Jednoprechodové obojstranné skenovanie; Skenovanie jedným tlačidlom; OCR;
Konfigurovateľné klávesové skratky pre skenovanie

Jednoročná obmedzená záruka na hardvér vrátane telefonickej a webovej
podpory. 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.

Podporované typy médií

Papier (reklamné pruhy, pre atramentovú tlač, fotografický, bežný), obálky,
štítky, karty (pohľadnice, index)

Možnosti servisu a podpory

Verzia štandardu TWAIN

Certifikácia TWAIN. Verzia 2.1

Zahrnutý softvér

Ovládač zariadenia pre skener HP, ovládač skenera HP WIA, ovládač skenovania
HP TWAIN (certifikovaný), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Event Handler
(pre tlačidlá), inštalačný softvér HP pre Windows, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S.
Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (Software Development
Kit), LPDF (odkaz na prevzatie softvéru), CD neobsahuje softvér pre Mac

U8TG7E Servis HP na 3 roky na výmenu s dodaním v nasledujúci pracovný deň
ScanJet Pro 2500
U8TG9E Servis HP na 3 roky na výmenu s dodaním v nasledujúci pracovný deň
u zákazníka ScanJet Pro 2500
U8TH2PE Servis HP na 1 rok pozáručná výmena v nasledujúci pracovný deň
ScanJet Pro 2500
U8TH3PE Servis HP na 1 rok pozáručná výmena v nasledujúci pracovný deň u
zákazníka ScanJet Pro 2500

Kompatibilné operačné systémy

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

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows 7 alebo novší, procesor 2 GHz, 2 GB pamäte RAM, 170

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.

MB miesta k dispozícii na pevnom disku (inštalácia len ovládačov), port USB 2.0,
monitor SVGA 1024 x 768; Mac: Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10
(Yosemite), 1 GB miesta k dispozícii na pevnom disku, prístup na Internet

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