Folheto de especificações

Scanner de mesa HP ScanJet Pro
2500 f1
Melhore a produtividade para
digitalizações do dia a dia com
um HP ScanJet Pro compacto.
Automatize o fluxo de
trabalho, com uma
digitalização rápida frente e
verso, um ADF de 50 páginas,
ciclo de operação diária de
1.500 páginas e atalhos de
um botão. Você pode até
mesmo capturar e editar
texto de documentos
rapidamente.

Aumente a produtividade, com digitalização rápida e versátil
● Produza até 40 imagens por minuto1 com uma digitalização frente e verso e um alimentador
automático de documentos para 50 páginas.
●

Digitalize páginas de até 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 polegadas) com o ADF e use o scanner de
mesa para altos volumes de mídia.

●

Não espere para o dispositivo se aquecer—a tecnologia Instant-on permite começar a digitalizar
rapidamente.2

●

Libere espaço para trabalhar. Esse HP ScanJet é compacto e fino—um design moderno perfeito
para a área de trabalho.

Automatize e agilize seu fluxo de trabalho
●

Agilize o trabalho de rotina com digitalização em 1 toque—crie as configurações de 1 botão,
personalizadas para digitalizações recorrentes.

●

Defina os perfis de digitalização para tipos de documentos comuns e digitalize para vários
destinos, com o software HP Scan.

●

Compartilhe rapidamente ou arquive digitalizações diretamente para destinos de nuvem
populares, com o software HP Scan.

●

Digitalize diretamente para aplicativos sem abrir outro programa, com driver TWAIN completo da
HP.

Imagens nítidas e poderosas ferramentas de edição
●

Precisão na captura de texto para edição fácil com HP Scan e I.R.I.S. Software de reconhecimento
óptico de caracteres Readiris™ Pro.

●

Obtenha digitalizações nítidas e fieis à realidade de documentos, gráficos e fotos com resolução
de até 1200 dpi.

●

Edite e organize facilmente documentos e fotos, com uma suíte de software rica em recursos.

●

Recursos automáticos de imagem no software HP Scan incluído permitem que você aperfeiçoe
imagens e exclua páginas em branco.
1 Velocidades de digitalização de até 40 ipm medidas em 300 dpi (preto e branco, escala de cinza e colorido). A velocidade real de processamento pode depender da resolução de

digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. 2 Comparada com produtos que usam fusor tradicional e lâmpada fluorescente de cátodo
frio (CCFL) para cópia.
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Scanner de mesa HP ScanJet Pro 2500 f1 Tabela de especificações
Digitalização em cores

Sim

Tecnologia de Digitalização

CMOS CIS (sensor de imagem por contacto)

Tipo de digitalização

Base plana, alimentador automático de documentos

resolução da digitalização

Hardware: Até 600 x 600 dpi (cores e monocromático, ADF); Até 1200 x 1200
dpi (cores e monocromático, mesa); Ótica: Até 600 dpi (cores e
monocromático, ADF); Até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa)

Formatos dos arquivos
digitalizados

Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (texto), RTF (texto
aprimorado) e PDF pesquisável.

Modos de Entrada para
Digitalização

Função de digitalização no painel frontal: Salve como PDF, Salvar como JPEG,
E-mail como PDF e Enviar para nuvem. HP Scan no Win, HP Easy Scan/ICA no
Mac OS e em aplicativos de terceiros, via TWAIN.

Velocidade de Digitalização

Até 20 ppm/40 ipm (preto e branco, cinza e colorido, 300 dpi)

Tamanho máximo da
digitalização

Alimentador automático de documentos: 8.5 x 122 pol.; Base plana: 8.5 x
11.7 pol.

Funções avançadas do scanner Digitalização dúplex em 1 passagem; Um botão Digitalizar; OCR; Atalhos de
digitalização configuráveis
Digitalização ADF duplex

Sim

Capacidade do alimentador
automático de documentos

Padrão, 50 folhas

Detecção multi-alimentação

Não

Emissor ótico (digitalização)

Diodo emissor de luz (LED)

Definições de dpi de resolução 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 e 1200
de saída
Versão TWAIN

Certificação TWAIN. Versão 2.1

Profundidade de bits / Níveis
de escala de cinza

24 bits; 256

Conectividade

Padrão: Hi-Speed USB 2.0

Portas de E/S externas

Hi-Speed USB 2.0

Pronto para trabalhar em rede Nenhum/nenhuma
Memória

Padrão: 64 MB

Velocidade do processador

120 MHz

Ciclo de trabalho (diário)

Ciclo de operação diário recomendado: 1500 páginas (ADF)

tipos de suportes de
impressão

Papel (faixas, jato de tinta, fotográfico, liso), envelopes, etiquetas, cartões
(felicitações, fichários)

Gramatura dos suportes de
impressão

16 to 28 lb

formatos dos suportes de
impressão

Carta; Ofício (Legal); Executivo; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)

Conteúdo da caixa

L2747A Scanner HP ScanJet Pro 2500 f1; Mecanismo do scanner de mesa HP
ScanJet Pro 2500 f1; Guia de instalação; CD de softwares e drivers da HP Scan;
CD de software HP Bonus Pack; Folhetos de suporte; Almofadas; Cabo USB;
Adaptador de alimentação; Cabos de alimentação

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 17,8 x 13,8 x 4,8 pol.; Máximo: 17,8 x 13,8
x 4,8 pol.

peso do produto

9,5 lb.

Características da garantia

Garantia limitada de 1 ano para o hardware; Para obter mais informações,
visite http://support.hp.com

Painel de controle

5 botões (incluindo botão de Suspensão/Energia) 7 LED (incluindo energia,
erro, destino de digitalização e só de um lado/frente e verso)

Software Incluído

Driver do scanner HP, Driver de digitalização WIA HP, Driver de digitalização
TWAIN HP (certificação), HP Scan, utilitário de ferramentas do scanner HP,
manipulador de eventos (botão) HP, Instalador para Windows HP, I.R.I.S.
Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (kit
de desenvolvimento de software), LPDF (arquivo com link para baixar
software), sem software para Mac no CD.

Sistemas operacionais
compatíveis

Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits),
Windows 7 (32/64 bits); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10

Requisitos Mínimos do Sistema Windows 7 ou superior, processador de 2 GHz, 2 GB de RAM, 170 MB de espaço
disponível em disco rígido (instalação somente de driver), USB 2.0, monitor
SVGA 1024 x 768
Alimentação

Tipo de fonte de alimentação: Adaptador de corrente externo; Requisitos de
Energia: Tensão de entrada: 90 a 264 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energia:
4,73 watts (pronta), 1,68 watts (suspensão), 0,13 watts (desligamento
automático), 0,14 watts (desligamento manual)

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,3 B(A)

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35 °C (50 a 95 °F);
Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 35 °C (50 a 95 °F);
Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 140 °F; Faixa de umidade
quando fora de operação: 0 a 90% UR (sem condensação); Amplitude de
umidade em Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Amplitude
de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem
condensação)

acessórios

Kit de substituição de rolo do ADF HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s2 L2740A

Opções de Serviço e Suporte
HP

UH375E - Instalação para 1 impressora pessoal ou de grupo de trabalho;
U8TG9E - Serviço HP de substituição no local, 3 anos; U8TG8E - Serviço HP de
substituição no local, 2 anos; U8TH3PE - Serviço de substituição no local
pós-garantia, 1 ano

Aprenda mais em
hp.com
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