Folheto de especificações

Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com
alimentação de folhas
Rápido, acessível e concebido
para lidar com tudo, desde
trabalhos a cores simples até
fluxos de trabalho complexos.
Digitalize projetos de maior
dimensão de forma rápida e
fiável com velocidades de
digitalização que atingem até
24 ppm/48 ipm e um ADF
para 50 páginas.
Recomendado para 2 000
páginas por dia.
1

Tamanho pequeño. Digitalização rápida. Os mesmos resultados fiáveis.
● Digitalize documentos a velocidades que atingem até 24 ppm/48 ipm1 com digitalização frente e
verso que capta ambos os lados numa única passagem.
●

Tenha mais espaço para trabalhar. Este HP ScanJet Pro é pequeno e fino e apresenta um design
moderno e perfeito para o ambiente de trabalho.

●

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

●

Carregue até 50 páginas no alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização
rápida, não-assistida.

Otimize os fluxos de trabalho com a digitalização de um só toque
●

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

●

Digitalize imagens diretamente em aplicativos com TWAIN e ISIS® incluídos completos.

●

Transfira facilmente digitalizações em texto editável, ficheiros PDF seguros e mais tipos de
ficheiros, utilizando o OCR incorporado.

●

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

Capte documentos empresariais como um profissional
●

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

●

Capture e organize documentos, cartões de visita e outros tipos de arquivos com software rico
em recursos.

●

Crie digitalizações legíveis e nítidas com uma resolução máxima de 600 ppp.

1 Velocidade de digitalização medida a 300 ppp (preto e branco, escala de cinzentos e a cores). As velocidades reais de processamento poderão variar dependendo da resolução

da digitalização, das condições de rede, do desempenho do computador e do software de aplicações.
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Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com alimentação de folhas Tabela de especificações
Digitalização em cores

Sim

Tecnologia de Digitalização

CIS CMOS

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 1300 x 172,9 x 152,1 mm; 11,8 x 6,8 x 6 pol.1;
Máximo: 300 x 488 x 303 mm; 11,8 x 19,2 x 11,94 pol.

Tipo de digitalização

Folha solta

peso do produto

resolução da digitalização

Hardware: Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas); Ótica: Até 600
dpi (cores e mono, alimentação de folhas)

2.6 kg; 5,7 lb

Características da garantia

Garantia limitada de 1 ano para substituição da unidade completa, suporte
Web e telefónico incluídos. A garantia poderá variar conforme a legislação de
cada país. Visite http://www.hp.com/support para saber mais sobre as opções
de serviço e suporte da HP na sua região.

Formatos dos arquivos
digitalizados

Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e
PDF pesquisável

Modos de Entrada para
Digitalização

Um modo de digitalização predefinido no painel frontal para digitalização HP
no sistema operativo Windows, HP Easy Scan/ICA no sistema operativo Mac e
aplicações de terceiros através de TWAIN, ISIS e WIA

Painel de controle

Botão Digitalizar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de
erros

Velocidade de Digitalização

Software Incluído

Windows: HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner
Tools Utility, Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S Readiris, I.R.I.S Cardiris
(apenas Windows), EMC ISIS (apenas Windows)

Até 24 ppm/48 ipm

Tamanho mínimo da
digitalização

Alimentador automático de documentos: 50.8 x 50.8 mm; 2 x 2 pol.

Sistemas operacionais
compatíveis

OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X El Capitan 10.11, Microsoft®
Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit ou 64-bit

Tamanho máximo da
digitalização

Alimentador automático de documentos: 216 x 3100 mm; 8.5 x 122 pol.

Requisitos Mínimos do Sistema

Funções avançadas do scanner

Detecção automática de cores, corte automático, autoexposição,
auto-orientação, OCR, remover borda, limpar plano de fundo, remover orifício,
eliminar cores, endireitar página, digitalizar p/ nuvem, digitalizar p/ email,
segurança de PDF

Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; HD 1 GB;
Necessário acesso à Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64
bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou
conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer

Alimentação

Tipo de fonte de alimentação: Adaptador alimentação externa; Requisitos de
Energia: Faixa de tensão de entrada: 90 - 264 VCA, Frequência nominal: 50 - 60
Hz, uso no mundo todo; Consumo de energia: 3,6 watts (modo pronto), 1,0
watts (modo de suspensão), 0,1 watts (desligar automático), 0,1 watts
(desligada)

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35 ºC (50 a 95 ºF); Temperatura
de funcionamento recomendada: 10 a 35 ºC (50 a 95 ºF); Amplitude Térmica de
Armazenamento: -40 a 60 ºC (- 40 a 140 ºF); 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)

Capacidade do alimentador
automático de documentos

50 folhas

Definições de dpi de resolução
de saída

75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 ppp

Versão TWAIN

Windows: versão TWAIN 2.1; Mac: não disponível

Profundidade de bits / Níveis
de escala de cinza

24 bits externo 48 bits interno; 256

Conectividade

Padrão: USB 2.0 (de alta velocidade)

Portas de E/S externas

1 X USB 2.0

Acessórios

Kit de substituição de rolo do HP ScanJet Pro 2000 s1 (L2760A)

Memória

Padrão: 64 MB

Velocidade do processador

120 MHz

Opções de Serviço e Suporte
HP

Ciclo de trabalho (diário)

Recomendado para 2000 páginas al día

Tipos de suportes

Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques
bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo,
suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos

Serviço HP, 2 anos, troca no dia útil seguinte, para ScanJet Pro 2000; Serviço
HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, para ScanJet Pro 2000; 3 anos de suporte
de troca de hardware HP no seguinte dia útil no local para ScanJet Pro 2000;
Serviço HP 3 anos, troca padrão para Scanjet Pro 2000; Serviço de devolução
de hardware da Scanjet Pro 2000 anos HP

Gramatura dos suportes de
impressão

50 a 180 g/m2; 13 a 47 lb

formatos dos suportes de
impressão

Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado,
cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras,
papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com
agrafos removidos.

Conteúdo da caixa

L2759A Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com alimentação de folhas; Guia de
instalação; Folhetos de suporte; Cartões de garantia; 2 CDs; Cabos de
alimentação; Transformador; Cabo USB (todas as regiões)

Aprenda mais em
hp.com

1 Com bandejas de entrada e saída dobradas e tampas fechadas 2 As velocidades reais podem variar dependendo da resolução de digitalização, tipo de conexão, desempenho do computador e aplicativo.
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