
HP Scanjet Professional 3000 lapolvasó lapadagolóval

Ez a dupla behúzás ultrahangos érzékelésére képes,
gyors, asztali, lapadagolós lapolvasó kicsi, hatékony
dokumentumfeldolgozó rögzítési megoldást jelent a
KKV-k és nagyvállalatok számára.

[1] Csak Windows® operációs rendszereket támogat.

● Energiatakarékos Instant-on lapolvasó technológia
● Digitális dokumentumbeolvasás és -megosztás – kisebb zsúfoltság,
kevesebb hulladék

● Az előző típusnál 50%-kal kevesebb csomagolóanyagot használ

ENERGY STAR® minősítés

Dokumentumok digitalizálása gyors, kétoldalas
lapolvasással.
● Beolvasás percenként akár 20 oldal / 40 kép

sebességgel, 300 dpi-s fekete-fehér,
szürkeárnyalatos és színes módban.

● Az automatikus dokumentumadagoló használatával
egyszerre akár 50 oldal is beolvasható, miközben
jut idő más munkákra is.

● Az összes lap beolvasását a dupla behúzás
ultrahangos érzékelése biztosítja – a beolvasás
indítása után az eszköz magára hagyható.

● A Nuance PaperPort a fájlok rendezését,
archiválását és megosztását, a Nuance OmniPage
a beolvasott fájlok szerkeszthetővé alakítását teszi
lehetővé[1].

A nyomtatott anyagok könnyedén digitális
fájlokká alakíthatók.
● Az egy érintéssel használható gombok

megkönnyítik a lapolvasás kényelmes indítását.

● A TWAIN szoftver-illesztőprogramok használatával
a számítógépre már telepített programokból és
kompatibilis alkalmazásokból is könnyű a
beolvasás.

● Minden részlet és apró betűs szöveg rögzíthető –
éles, tiszta, olvasható dokumentumok, akár 600 dpi
beolvasási felbontásban.

● A beolvasás különféle – PDF, TIFF, JPEG, Microsoft
Word – fájlformátumokba történhet, a kisebb
fájlméretekkel lemezterület takarítható meg.

Mindig megbízható dokumentumrögzítés és HP
támogatás.
● A dupla behúzás ultrahangos érzékelésének

használatával a dokumentum minden oldala
megbízhatóan olvasható be.

● Sokféle papírtípus, -vastagság és -méret
feldolgozható – névjegykártyák, A4-size
dokumentumok és űrlapok, akár 86 cm-es (34"-es)
hosszúságban is.

● Ez a napi 1000 oldalas terhelhetőségű lapolvasó
minden nap megbízható, erős teljesítményt nyújt.

● A HP gyors telefonos vagy online támogatást is
tartalmazó, egyéves korlátozott garanciát biztosít.



HP Scanjet Professional 3000 lapolvasó lapadagolóval

MŰSZAKI ADATOK
Beolvasási technológia Contact Image Sensor (CIS) technológia
Beolvasás típusa Lapáteresztő; Színes beolvasás: Igen
Beolvasás felbontása Hardver: Max. 600 x 600 dpi

Optikai: Legfeljebb 600 dpi
Lapolvasási bevitel Előlap (beolvasás gomb), felhasználói alkalmazások TWAIN-en keresztül
Fényforrás (lapolvasáshoz) 3 színes LED (piros, zöld, kék)
Képméretezési és nagyítási
tartomány

10–2000%, 1%-os lépésenként

Kimeneti felbontás dpi beállításai 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600
Szürkeárnyalatos szintek /
bitmélység

256; Bitmélység: 48 bites

Többszörös behúzás érzékelése Igen
Automatikus lapadagoló kapacitása Szabványos, 50 lapos
Kétoldalas beolvasás (automatikus
dokumentumadagoló)

Igen

Hordozóanyagok mérete
(automatikus dokumentum-adagoló)

A4; A5; egyedi (csekkek és névjegyek)

Hordozóanyagok súlya (automatikus
dokumentum-adagoló)

49–120 g/m²

Szabvány csatlakoztathatóság 1 Hi-Speed USB 2.0 port
Kezelőpanel 3 előlapi gomb (törlés, beolvasás, alvó mód / be- és kikapcsolás)
Karbantartási ciklus (napi) Max. 1000 oldal
A lapolvasó speciális funkciói Dupla behúzás ultrahangos érzékelése, a megbízható lapolvasás

érdekében. PDF előállítása egy gombnyomással.
Támogatott adathordozó-típusok Papír (sima, tintasugaras), borítékok, címkék, csekkek, kártyák (névjegy,

műanyag azonosító)
Beolvasási fájlformátum Windows: Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2

(*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max),
Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft®
PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf),
Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft®
WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX
(*.pcx), PDF (*.pdf, kép, kereshető kép, normál és szerkesztett), PNG
(*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), szöveg – vesszővel tagolt (*.csv),
szöveg (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode szöveg (*.csv, *.txt), WordPerfect 12,
X3 (*.wpd), XPS (*.xps); Mac: TIFF (*.tif), PDF (*.pdf), JPEG (*.jpg)

Twain verziószáma 2.0-s verzió
Szoftver mellékelve Csak Windows operációs rendszer esetén: TWAIN illesztőprogram,

Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard SE;
Csak Mac op. rendsz. esetén: Mac lapolvasó segédprogram

Kompatibilis operációs rendszerek Windows® 7; Windows Vista®, Windows Vista® 64 bites; Microsoft®
Windows® XP Professional, XP Professional x64, XP Home; Mac OS X
v10.5, v10.6

Minimális rendszerkövetelmények PC: Windows® 7, Windows Vista®: 1,3 GHz-es processzor, 1 GB RAM
(64 bites rendszer esetén 2 GB); Microsoft® Windows® XP Professional,
XP Home: 1,3 GHz-es processzor, 512 MB RAM; Minden rendszerhez:
450 MB szabad merevlemez-terület, USB 1.1 vagy újabb port,
CD-ROM-meghajtó, 1024 x 768 SVGA monitor, 16 bites szín;
Mac: PowerPC G3; G4; G5 vagy Intel® Core processzor; 256 MB RAM;
CD-ROM

Működési környezet Működési hőmérséklet tartomány:10–35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány:-40–70°C
Javasolt működési hőmérséklet tartomány:10–35°C
Javasolt működési páratartalom tartomány:10–80% relatív
páratartalom
Nyugalmi páratartalom-tartomány:0–90% relatív páratartalom

Áramellátás Energiafogyasztás:11,38 W (működés közben), 5,3 W (készenlétben),
4,4 W (alvó üzemmódban), < 1 W (manuálisan kikapcsolva)
Tápellátási igény:Bemeneti feszültség 100 - 240 V~, 50-60 Hz

Leadott hangerő értékei 5,2 B(A)
ENERGY STAR Igen
Megfelelőségi és biztonsági
információk

IEC 60950-1 1. és 2. kiadás, valamint minden vonatkozó módosítás és
nemzeti előírás; vonatkozó önkéntes és kötelező tanúsítványok: Európa
(CE), Oroszország (GOST)

Elektromágneses kompatibilitás B osztály, Európa (CE), Oroszország (GOST)
A termék mérete széles x mély x magas:286 x 153 x 62 mm; Becsomagolva:368 x 220

x 285 mm
A termék tömege 2,34 kg; Becsomagolva:4,01 kg
A doboz tartalma HP Scanjet Professional 3000 lapolvasó lapadagolóval; Nagy

sebességű USB 2.0 kábel; tápkábel; tápadapter; papírúttisztító kendő; 2
elválasztó elem; Termékismertető; CD-ROM(-ok) szoftverrel Windows és
Mac operációs rendszerekhez

Garancia Egyéves korlátozott hardvergarancia; 24 órás, heti 7 munkanapos
telefonos támogatás. A garanciális és támogatási lehetőségek
termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően
változnak.

Tartozékok L2724A HP Scanjet Professional 3000 ADF cseregörgőkészlet
C9943B HP ADF tisztítókendő-csomag

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

UH260E HP Care Pack, következő munkanapi csereszolgáltatás, 3 év
(Törökország, EEM és Oroszország kivételével)
UJ998E HP Care Pack, alap csereszolgáltatás, 3 év (csak EEM és
Oroszország)
UH254E HP Care Pack, vissza a lerakathoz, 3 év (csak Törökország)

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.

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