Scaner digital cu masă plană HP Scanjet 5590

Scanare nesupravegheată, de mare viteză, a documentelor cu alimentatorul duplex
automat de documente (ADF).
Terminaţi treaba rapid datorită simplităţii scanării-în-PDF şi programului de gestiune a
documentelor NewSoft Presto! PageManager inclus.
Conformitate ISIS inclusă.
Scanerul HP Scanjet 5590 este destinat utilizatorilor din birourile mici/de acasă care doresc să digitizeze documente
multi-pagină pe hârtie. Cerinţele principale sunt viteza, procesarea automată a documentelor cu două feţe şi versatilitatea
de a scana materiale transparente.
Creşteţi eficienţa prin scanare automată pe ambele feţe şi multi-pagină.
Introduceţi până la 50 de pagini în alimentatorul automat de documente (ADF) şi porniţi scanarea.
Procesare automată a documentelor pe ambele feţe pentru eficientizarea fluxului de lucru.
Lipsa necesităţii de supraveghere – digitizaţi documente cu mai multe pagini în timp ce vă ocupaţi activităţi mai
profitabile.
Fiţi productivi din prima zi – operare simplă, fiabilă prin comenzi intuitive.
Software-ul OCR converteşte documentele imprimate în fişiere editabile.
Realizaţi lucrarea foarte repede şi reluaţi-vă activitatea imediat datorită prelucrării rapide a documentului.
Scanaţi până la 8 pagini pe minut* (sau 4 imagini pe minut) folosind ADF-ul duplex.
Nu mai există aşteptare – previzualizarea materialului de scanat se obţine în circa 7 secunde.
Stocaţi, organizaţi şi accesaţi documentele digitizate folosind programul NewSoft Presto! PageManager inclus.
Accesaţi rapid toate funcţiile cheie de la butoanele rapide de pe panoul de control – inclusiv scanare-în-PDF.
Butonul rapid Scanare-în-email ataşează automat fişierul scanat la un email.
Productivitatea 'Centrului de copiere' asigură copierea rapidă şi simplă pe imprimantă.
Digitizaţi imagini de pe diapozitive şi negative cu ajutorul adaptorului pentru materiale transparente (TMA) inclus.
Soluţie de scanare completă, la cheie – preluaţi imagini de înaltă calitate de pe diapozitive şi negative de 35 mm.
Conectare simplă la priză – nu este necesară scoaterea capacului standard al scanerului.
TMA poate fi folosit şi ca o casetă luminoasă pentru vizualizarea/selectarea diapozitivelor.
Scanaţi simultan mai multe imagini – TMA găzduieşte 3 diapozitive de 35 mm montate sau ştraifuri de 4 negative.
Scanaţi până la rezoluţia de 2400 x 2400 dpi, în culori pe 48 biţi. Driverul TWAIN independent inclus asigură
flexibilitatea instalării software.
* 200 dpi, 1 bit alb-negru.

Informaţii pentru
comandă

Specificaţii tehnice
Tip scaner
Tehnologie de scanare
Viteză de scanare (ADF, A4)
Rezoluţie de scanare
Adâncime biţi
Nivele de gri
Scalare
Viteză ADF
Viteză de scanare
Viteză previzualizare
Capacitate ADF
Capacitatea alimentatorului automat de
fotografii
Dimensiune document
Greutate document
Detecţie alimentare multiplă
Panou de control
Moduri de intrare scanare
Format fişier scanat
Software inclus
Compatibilitate sisteme de operare
Cerinţe minime de sistem

Cerinţe de sistem recomandate
Interfaţă şi conectivitate
Dimensiuni (L x A x î)
Greutate
Mediu de funcţionare
Cerinţe de alimentare
ENERGY STAR
Informaţii despre reglementările privind
conformitatea/siguranţa
Compatibilitate electromagnetică
Garanţie

Plan, ADF
Charge Coupled Device (CCD)
Până la 8 ppm/4 ipm
Optic: 2400 dpi
Hardware: Până la 2400 x 2400 dpi
Îmbunătăţit: Maximum 999.999 dpi
48 biţi
256
10 la 2000% în etape de 1%
8 ppm
fotografie color de 10 x 15 cm în Microsoft Word: mai puţin de 24 s
OCR pentru o pagină completă de text în Microsoft Word: mai puţin de 36 s
trimitere fotografie prin email: mai puţin de 18 s
Cel mult 10 s
Standard, 50 coli
Nimic
Maxim: 210 x 297 mm
Maxim: 90 g/m²
Nu
Scanare, copiere, e-mail, salvare în PDF, economie de energie, revocare, copiere color/alb-negru
Panou frontal "scanare", "copiere", "email", "partajare-pe-web", "salvare-document-pe-disc"; Software HP Photo & Imaging;
aplicaţie utilizator prin TWAIN
Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimat, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, HTM, TXT;
Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, text obişnuit, PDF, HTML, Rich Text
Software HP Photosmart pentru Windows® (suport Windows® XP x64, 2000 disponibil prin descărcare de pe Web), CD-ROM
(uri) pentru Microsoft® Windows® şi Macintosh, I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! PageManager, HP Commercial Scanjet
5590 TWAIN (Windows®)
Microsoft® Windows® 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, certificat pentru Windows Vista®; Mac OS X
(10.1.5, 10.2 sau versiune ulterioară)
Pentru Microsoft Windows XP sau Windows 2000: procesor la 500 MHz; Windows XP, Windows XP x64 sau Windows 2000;
256 MB RAM, 450 MB spaţiu liber pe hard disc; port USB; unitate CD-ROM; monitor SVGA 800 X 600; culori pe 16 biţi;
Microsoft Windows Internet Explorer 6 Pentru Windows Vista®: procesor la 800 MHz; Windows Vista® sau Windows Vista®
x64; 512 MB RAM, 450 MB spaţiu liber pe hard disc; unitate CD-ROM; monitor SVGA 800 X 600; grafică DirectX 9; Microsoft
Windows Internet Explorer 7
Mac OS X v 10.2 sau versiune ulterioară: Procesor PowerPC G3, G4 şi G5, procesor Intel® Core™; 128 MB RAM; 240 MB
spaţiu liber pe hard disc; Mac OS X v 10.5: Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; 512 MB RAM; 7 GB spaţiu liber pe
hard disc
Windows 8, Windows 7, Windows Vista: RAM de 2 GB; Windows XP 32 biţi şi 64 biţi: RAM de 1 GB; Windows 2000 (numai
Web): procesor la 800 MHz; RAM de 256 MB; pentru toate sistemele: 4 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; monitor SVGA
800 x 600; culori pe 16 biţi
Standard: USB 2.0 de mare viteză
488 x 340 x 162 mm
5,73 kg; împachetat: 8,1 kg
Temperatură de funcţionare: 5 la 40° C; Temperatură de stocare: -40 la 70° C
Umiditate de funcţionare: 5 - 90% RH; Umiditate stocare: 5 - 90% RH
100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); consum: Maximum 36 W
Da
Certificate de siguranţă UL, conformitate EU LVD & EN 60950, aprobări ale organizaţiilor europene, certificat de Republica
Cehă (EZU), Rusia (GOST), Polonia(PCBC)
UE (Directiva EMC)
Un an de asistenţă telefonică gratuită în perioada garanţiei (SUA, CA, EMEA, AP); Asistenţa telefonică este gratuită numai
pentru 30 de zile (ţările din Africa şi din Orientul Mijlociu); Consultaţi http://www.hp.com/support pentru a vă informa asupra
opţiunilor de servicii şi asistenţă HP din ţara/regiunea dvs.

L1910A

Scaner digital cu suport HP
Scanjet 5590; cablu USB
(compatibil cu specificaţiile
USB 2.0); cablu de
alimentare; sursă de
alimentare (unde este
cazul); alimentator automat
de documente (ADF); lavetă
curăţare ADF; adaptor
pentru materiale
transparente (TMA); foaie
de instrucţiuni pentru TMA;
erată Vista; manualul
utilizatorului; poster de
instalare; certificat de
garanţie; CD-ROM-uri cu
software pentru Windows*
şi Macintosh *Suportul
pentru Windows 2000 este
disponibil prin descărcare
de pe Web.

Service & asistenţă

UH260E HP Care Pack, serviciu de
înlocuire următoarea zi lucrătoare, 3
ani (cu excepţia Turciei, EEM şi Rusiei)
UJ998E HP Care Pack, serviciu
standard de înlocuire, 3 ani (numai
EEM şi Rusia)
UH254E HP Care Pack, returnare la
depozit, 3 ani (numai Turcia)
Pentru a obţine o listă completă de
consumabile şi accesorii, vă rugăm vizitaţi
site-ul HP, la adresa http://www.hp.com
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