
Adatlap

HP ScanJet Pro 3000 s3 lapadagolós
lapolvasó

Fogja munkára a papírkötegeket az irodában, és váltson könnyedén papíralapúról digitális formára

Kezelje gyorsan és biztonságosan a projekteket és munkafolyamatokat. Kezelje egyszerűen a kevert
adathordozókat, és olvasson be két oldalt egyetlen lépésben percenként akár 35 oldal/70 kép sebességgel.1
Végezze a beolvasást a mobileszközre, hogy útközben is kézben tartsa az irányítást.2 Javasolt napi terhelés:
3500 oldal.

Gyors beolvasás. Kiváló eredmények. Minden oldalon.
● Olvasson be dokumentumokat percenként 35 oldal, illetve 70 kép sebességgel1 olyan
kétoldalas beolvasással, amely a két oldalt egyszerre rögzíti.

● A HP EveryPage és az ultrahangos érzékelő3 segítségével minden oldalt rögzíthet –
különböző hordozókból álló dokumentumkötegek esetén is.

● Helyet szabadíthat fel a munkavégzéshez. A HP ScanJet Pro kicsi és vékony, modern
kialakítású, és tökéletesen illeszkedik a munkakörnyezetbe.

● Megbirkózhat a 40 g/m² (11 font) és 413 g/m² (110 font) közötti súlyú, illetve akár 21,6
x 309,9 cm (8,5 x 122") méretű papírral.

Optimalizálja munkafolyamatait az egyérintéses lapolvasással
● Az egyérintéses beolvasással gördülékenyebbé teheti a rutinmunkákat: az ismétlődő
feladatokhoz egyéni egygombos beállításokat hozhat létre.

● A mellékelt, számos szolgáltatást kínáló TWAIN és ISIS® szoftverekkel közvetlenül az
alkalmazásokba olvashat be képeket.

● A beépített OCR segítségével egyszerűen továbbíthatja a beolvasott dokumentumot
szerkeszthető szövegbe, biztonságos PDF fájlba és egyéb fájltípusokba.

● A HP Scan szoftverrel gyorsan és közvetlenül oszthatja meg vagy archiválhatja a
beolvasott anyagokat a népszerű felhőalapú célhelyeken.

Rögzítse üzleti dokumentumait úgy, mint egy profi!
● A gyakran használt dokumentumtípusokhoz beolvasási profilokat határozhat meg, és
több célhelyre is végezhet beolvasást a HP Scan szoftver segítségével.

● A HP JetAdvantage Capture alkalmazással közvetlenül a mobileszközökre végezheti a
beolvasást az opcionális vezeték nélküli tartozék segítségével, majd szerkesztheti és
mentheti a fájlokat.2

● A számos szolgáltatást kínáló szoftverekkel rögzítheti és rendszerezheti a
dokumentumait, névjegykártyáit és egyéb fájltípusait.
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Tartozékok és szolgáltatások
kiegészítők L2754A HP ScanJet Pro 3000 s3 görgő-cserekészlet

L2761A HP ScanJet vezeték nélküli adapter 100 tartozék

szolgáltatások és
támogatás

U9JQ3E HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro 3xxx készülékhez
U9JR5PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro 3xxx készülékhez
U9JR2E HP 3 éves helyszíni csereszolgáltatás ScanJet Pro 3xxx készülékhez
U9JR6PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatás ScanJet Pro 3xxx készülékekhez
U9JR0E HP 3 éves, normál csereszolgáltatás ScanJet Pro 3xxx készülékhez
U9JR4PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes normál csereszolgáltatás ScanJet Pro 3xxx készülékekhez
U9JR3E HP 3 éves visszaküldési szolgáltatás ScanJet Pro 3xxx készülékekhez
U9JR7PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes visszaküldési szolgáltatás ScanJet Pro 3xxx készülékekhez
(U9JR1E, U9JR5PE: mindenhol a balti államok, a Dél-afrikai Köztársaság és Törökország kivételével. U9JR2E, U9JR6PE: Franciaország, Spanyolország, Portugália,
Ausztria, Svájc, Finnország, Norvégia, Svédország, Belgium, Hollandia, Lengyelország, Oroszország, Görögország. U9JR0E, U9JR4PE: balti államok, Dél-afrikai
Köztársaság U9JR3E, U9JR7PE: Törökország)

Műszaki specifikáció
Kezelőpanel Beolvasás gomb, mégse gomb, tápkapcsoló gomb LED-del és egy hibajelző LED

Lapolvasóműszaki adatai A lapolvasó típusa: Lapadagolás; Beolvasási technológia: CMOS CIS; Lapolvasási bevitel: Egy alapértelmezett beolvasási mód az előlapon HP beolvasáshoz Win
OS rendszerbe, HP Easy Scan/ICA Mac OS rendszerbe, és külső felek alkalmazásai TWAIN, ISIS és WIA felületen keresztül; Twain verziószáma: TWAIN 2.1. verzió;
Színes beolvasás: Van; Kimeneti felbontás dpi beállításai: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 ppi; Képméretezési vagy nagyítási tartomány: Nem hajt
végre önkényes méretezést

Beolvasás sebessége3 35 old./perc, 70 kép/perc

lapolvasási felbontás Optikai: Akár 600 dpi (színes és fekete-fehér, lapadagolós); hardver: Akár 600 dpi (színes és fekete-fehér, lapadagolós)

Beolvasási fájlformátum Szövegekhez és képekhez: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (szöveg), RTF (Rich Text) és kereshető PDF

A lapolvasó speciális funkciói Automatikus színfelismerés; Automatikus körülvágás; Automatikus expozíció; Automatikus tájolás; Optikai karakterfelismerés (OCR); Széleltávolítás; Háttér tisztítása;
Lyukak eltávolítása; Automatikus színkivonás; Oldalegyenesítés; Beolvasás felhőbe; Beolvasás e-mailbe; PDF-biztonság; Előzetes hibás behúzás érzékelési beállítás

Szürkeárnyalatos szintek /
bitmélység

256/24 bites külső/48 bites belső

Terhelhetőség Javasolt napi terhelés: 3500 oldal

Automatikus lapadagoló
kapacitása

50 lap

Csatlakoztatás Alapkiépítésben: Nagy sebességű USB 2.0 és USB 3.0; Opcionális: USB 2.0-port Wi-Fi tartozékhoz

Külső I/O portok 1 x USB 3.0 és 1 x USB 2.0 port

hordozók kezelése

papírtípusok Vágott ívpapír, nyomtatott papír (lézer és tinta), előlyukasztott papír, banki csekkek, névjegykártyák, fuvarlevelek, szénmentes űrlapok, korábban összetűzött
adathordozó eltávolított tűzőkapoccsal

Hordozóanyagok mérete
(automatikus
dokumentum-adagoló)

ISO A4: 210 x 297 mm; ISO A5: 148 x 210 mm; ISO A6: 105 x 148 mm; ISO A7: 74 x 104 mm; ISO A8: 52 x 74 mm; ISO B5: 176 x 250 mm; JIS B5: 182 x 257 mm

Hordozóanyagok súlya
(automatikus
dokumentum-adagoló)

40–413 g/m²

Kompatibilis operációs
rendszerek

OS X El Capitan 10.11; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bites/64 bites

Minimális
rendszerkövetelmények

PC: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft®
Internet Explorer; Windows Vista®: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet
Explorer 8

Szoftver mellékelve HP WIA lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (csak Windows), I.R.I.S. Readiris OCR,
I.R.I.S Cardiris (csak Windows), EMC ISIS (csak Windows)

Méret és súly

Méret (sz x h x m) Legalább1: 310 x 198 x 190 mm;maximum: 342 x 310 x 319 mm

Csomagolási méretek (szé x mé
x ma)

397 x 248 x 303 mm

a termék tömege 3,4 kg

Csomagolási súly 5,0 kg

Működési környezet Hőmérséklet: 10–35 ºC; Nedvesség: 15% – 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

adattárolás Hőmérséklet: –40 és 60 ºC között

Áramellátás követelmények: Bemeneti feszültség: 90–264 V váltóáram, 50/60 Hz; anyagszükséglet2: 4,2 watt (készenlétben), 0,7 watt (alvó állapotban), 0,1 watt (kikapcsolva),
0,1 watt (automatikus kikapcsolás); ENERGY STAR: Van

minősítések IEC 60950-1:2005 +A1 +A11 +A12 és minden alkalmazható módosítás; CSA/UL 60950-1, második kiadás (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC
biztonság; Európai Unió (CE); Kenya PVOC; Kuvait TER; Nigéria SON; Szaúd-Arábia SASO; Dél-afrikai Köztársaság NRCS; Ukrán biztonsági jóváhagyás; Elektromágneses
megfelelés: B osztályú kibocsátási értékek; CISPR 22:2008 (nemzetközi); Európai Unió 2004/108/EK számú EMC irányelve; EN 55022:2010 (CE jel); EAC EMC
tanúsítvány; Ukrajnai EMC-jóváhagyás; EN 61000-3-2:2014 (harmonikus áramok); EN 61000-3-3:2013 (villogás); Immunitás CISPR 24:2010, EN 50024:2010

A doboz tartalma L2753A HP ScanJet Pro 3000 s3 lapadagolós lapolvasó motor; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; 2 CD; Tápkábel; USB-kábel;
Tápegység

Garancia Egyéves kereskedelmi garancia a teljes egység cseréjére, telefonos és webes támogatással. A jótállás feltételei az adott ország jogszabályaitól függően változhatnak.
Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.
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Lábjegyzetek
1 A lapolvasási sebességek mérése 300 dpi felbontás mellett történik (fekete-fehér, szürkeárnyalatos és színes). A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a
számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.
2 A mobileszközről való beolvasáshoz HP ScanJet vezeték nélküli adapter 100 (L2761A) szükséges, amelyet külön kell megvásárolni. Szükség van továbbá a HP JetAdvantage Capture alkalmazásra is. Töltse
le az alkalmazást a hp.com/go/documentmanagement webhelyről. A vezeték nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok
közben korlátozott lehet. A Wi-Fi Direct® kapcsolaton keresztüli beolvasáshoz a mobileszköznek közvetlenül kell kapcsolódnia a lapolvasó Wi-Fi® hálózatához. A Wi-Fi és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance®
bejegyzett védjegye.
3 A HP EveryPage a 2013 májusa előtt bevezetett HP ScanJet készülékek esetében HP Precision Feed néven található meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1 Behajtott bemeneti és kimeneti tálcákkal és lezárt fedéllel.
2 A hálózati feszültséggel szembeni követelmények annak az országnak/régiónak felelnek meg, ahol a lapolvasó forgalomba kerül. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a lapolvasót, és
érvényteleníti a termék jótállását.
3 A tényleges sebességek eltérhetnek a beolvasási felbontástól, a csatlakozási típustól, a számítógép-teljesítménytől és az alkalmazásszoftvertől függően.

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és
szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem
jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-7438HUE, Szeptember 2016
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