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HP Inc. Scanjet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner L2741A
Dane Podstawowe
Producent: HP INC.
Kod AB: USHPDF350003500
Kod Producenta: L2741A
Kod EAN: 888793138144
Gwarancja zewnętrzna: 1 rok

Tabela Parametryczna
Typ skanera: płaski
Zastosowanie: zdjęcia
Zastosowanie: tekst (OCR)
Układ optyczny:
Rozdzielczość optyczna: - Maks. 600 dpi (w kolorze i w czerni,
automatyczny podajnik dokumentów) - Maks. 1200
dpi (w kolorze i w czerni, skaner płaski)
Rozdzielczość interpolowana:
Skanowane rozmiary: A4
Podajnik dokumentów (ADF): tak
Maksymalna szerokość oryginału: 216 mm
Maksymalna długość oryginału: 297 mm
Szybkość skanowania: - Zdjęcie kolorowe 10 x 15 cm do pliku (200 dpi,
24-bit, TIFF): ok. 9,2 s w przypadku skanowania
jednego obrazu - Zdjęcie kolorowe 10 x 15 cm do
wiadomości e-mail (150 dpi, 24-bit): ok. 8,9 s w
przypadku skanowania jednego obrazu - PDF A4
do wiadomości e-mail (300 dpi, 24-bit): ok. 13,2 s
w przypadku skanowania jednego obrazu - OCR A4
do pliku RTF (200 dpi, 24-bit): ok. 13,9 s w
przypadku skanowania jednego obrazu (Brak
obsługi przesyłania slajdów do pliku)
Głębia kolorów: 24-bitowa
Głębia odcieni szarości: 256 bit
Interfejs : USB
Przyciski funkcyjne: 5 przycisków (Tryb jednostronny/dwustronny,
Zasilanie, Anuluj, Wstecz oraz
Narzędzia/Konserwacja)
Dołączone oprogramowanie: - Sterownik skanera HP - Sterownik skanowania HP
WIA - Sterownik skanowania HP TWAIN (z
certyfikatem) - Aplikacja HP Scan - HP Scanner
Tools Utility - HP Event Handler (funkcja przycisku)
- HP Windows Installer - I.R.I.S. Readiris Pro I.R.I.S. Cardiris - Nuance PaperPort - LPDF (plik z
odnośnikiem umożliwiającym pobranie
oprogramowania); Płyta CD nie zawiera
oprogramowania dla systemu Mac.
Wymiary: 460 x 387 x 145 mm.
Waga: 5.58 kg
Zawartość zestawu: - Skaner HP ScanJet Pro 3500 f1 - Mechanizm
skanera płaskiego HP Scanjet Pro 3500 f1 Instrukcja instalacji - Płyta CD z oprogramowaniem
HP do skanowania i sterownikami - Płyta CD z
bonusowym zestawem oprogramowania HP Ulotki pomocnicze - Podkładki - Przewód USB Zasilacz - Przewody zasilania
Pozostałe parametry: - Zasilanie: Napięcie wejściowe: od 90 do 264 V pr.
zm., 50/60 Hz - Zużycie energii: 4,51 W (tryb
gotowości), 1,40 W (tryb uśpienia), 0,22 W
(urządzenie wyłączone automatycznie), 0,22 W
(urządzenie wyłączone ręcznie) - Energy
efficiency: Certyfikat ENERGY STAR® - Zgodność z
systemami operacyjnymi: Windows 10
(32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit),
Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7
(32-bit/64-bit), Mac OS X Mavericks 10.9, OS X
Yosemite 10.10 - Pojemność automatycznego
podajnika dokumentów: Standardowo, 50 arkuszy

Opis
Niezawodne, szybkie skanowanie na potrzeby złożonych projektów – ten skaner może obsługiwać 3000 arkuszy dziennie.
Możliwość skanowania obu stron arkuszy z szybkością do 50 obrazów (25 stron) na minutę. Technologia HP EveryPage pomaga zapobiegać nieprawidłowemu podawaniu
arkuszy i przyspiesza pracę.

Łatwe obrazowanie każdej strony
Nawet w przypadku plików arkuszy obejmujących różne nośniki – dzięki technologii HP EveryPage i czujnikowi ultradźwiękowemu.
Skanowanie dokumentów o rozmiarach do 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 cali)
Z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów oraz skanowanie w trybie płaskim w przypadku nośników o dużych rozmiarach.
Mniej czasu spędzonego na oczekiwaniu – złącze USB 3.0 błyskawicznie dostarcza dokumenty do celu.
Pracuj wydajniej dzięki możliwości szybkiego, łatwego skanowania.
Definiuj profile skanowania często powtarzających się typów dokumentów i skanuj do różnych miejsc docelowych z wykorzystaniem oprogramowania HP Scan. Korzystając z
panelu sterowania LCD, użytkownik może tworzyć wymagające naciśnięcia zaledwie jednego przycisku ustawienia na potrzeby powtarzających się zadań.
Szybkie udostępnianie lub archiwizacja skanów bezpośrednio do popularnych miejsc docelowych w chmurze za pomocą oprogramowania HP Scan.
Kompleksowy sterownik TWAIN firmy HP umożliwia skanowanie bezpośrednio do aplikacji, bez konieczności uruchamiania innych programów.
Wyraźne obrazy i dokładna rejestracja tekstu
Dokładne skanowanie tekstu z dokumentów do łatwej edycji z wykorzystaniem oprogramowania HP Scan oraz I.R.I.S. Oprogramowanie do OCR Readiris™ Pro. Realistyczne
skany dokumentów, grafiki i zdjęć o wysokiej ostrości i rozdzielczości maks. 1200 dpi. Obsługa skanowania krawędzi książek zapobiega zniekształcaniu tekstu nawet w pobliżu
grzbietu książki lub innych materiałów bindowanych. Funkcje automatycznego tworzenia obrazów w dołączonym oprogramowaniu HP Scan umożliwiają poprawę jakości
skanowanych obrazów i usuwanie pustych stron.
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