Profesionální skener HP Scanjet 8300

Profesionální skenování s možností vkládání fólií středního/velkého formátu
a přiložený SilverFast® Ai. Na tomto vysoce výkonném skeneru skenujte
fotografie, film, diapozitivy, negativy a další materiály vysokou rychlostí.
Kalibrace IT8 zaručuje konzistenci barev.
Profesionální skener HP Scanjet 8300 je určen pro profesionální grafiky a malé pracovní skupiny hledající velmi rychlý a
vysoce kvalitní skener s rozšířenými možnostmi skenování transparentních materiálů, který je dodáván s profesionálním
softwarem k obrazové editaci.
Vysokorychlostní skenování fotografií, fólií a negativů ve vysoké kvalitě pro profesionální uživatele.
Skenujte fotografie, dokumenty a transparentní materiály: velký vestavěný adaptér na transparentní materiály pojme
současně až osmnáct 35 mm negativů nebo osm 35 mm diapozitivů, jednu fólii středního formátu (120 mm), případně
jednu fólii velkého formátu (240 mm). Prostřednictvím jakostní optiky s rozlišením až 4 800 dpi ve 48bitových barvách
zhotovujte skeny profesionální kvality s vysokým rozlišením, vhodné k tisku, zobrazení, archivaci nebo umístění na web.
Rychlé výsledky díky okamžitému náběhu, náhled skenování již zhruba za 4 sekundy, intuitivní software/ovládání a
Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0).
Pomocí softwaru SilverFast® Ai si zajistíte konzistentně přesnou reprodukci barev.
Pomocí softwaru SilverFast® Ai (špičkový software ke skenování a zpracování barev pro profesionální grafiky) získejte
přesné barvy během celého pracovního procesu. Získejte vše potřebné včetně testovacích terčů IT8 ke kalibraci skeneru a
zajištění konzistentních barev. Použijte software k vytvoření profilů ICC, které lze přiřadit k programům, například Adobe
Photoshop. K dalším softwarovým nástrojům na CD patří Adobe Photoshop Elements, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, HP
Photosmart Software.
Samostatná rozšiřitelná skenovací platforma poskytuje profesionální kvalitu v nejrůznějších aplikacích.
Ke splnění požadavků svého podniku na profesionální skenování využijte jedinou skenovací platformu umožňující snadné
posouzení, pořízení, zaškolení a údržbu. Systém rozšiřte o volitelný duplexní automatický podavač dokumentů
s kapacitou 25 stran/50 obrázků/min (není součástí dodávky) ke skenování svazků dokumentů, který splní požadavky
vytížené kanceláře se všeobecným zaměřením. Zpracování dokumentů automatizujte pomocí konfigurovatelných tlačítek –
pravidelné úlohy lze vykonávat stiskem jediného tlačítka.

Informace o
objednávání

Technická specifikace
Typ skeneru
Rozlišení skenování

Bitová hloubka
Úrovně odstínů šedé
Měřítko
Rychlost skenování
Rychlost náhledu
Kapacita ADF
Velikost dokumentu
Adaptér pro průhledné předlohy
Ovládací panel
Formát skenovaných souborů

Úpravy fotografií
Dodávaný software

Kompatibilita s operačními systémy
Minimální požadavky na systém

Rozhraní a připojení
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí
Požadavky na napájení
ENERGY STAR
Regulační informace o
kompatibilitě/bezpečnost
Elektromagnetická kompatibilita
Záruka

Ploché provedení, adaptér na transparentní materiály
Optické: Až 4 800 dpi
Hardware: 4 800 x 4 800 dpi
Rozšířené: až 999 999 dpi
48bitové
256
10 až 2 000 % s krokem 1 %
Barevná fotografie 10 x 15 cm do aplikace Microsoft® Word®: méně než 24 s; OCR plné stránky textu do aplikace Microsoft®
Word: méně než 37 s; fotografie do elektronické pošty: méně než 25 s
Až 4,5 s
Volitelný, 100 listů
Automatický podavač dokumentů (maximum): 21,6 x 35,6 cm
Built-in Transparent Materials Adapter (TMA) for up to eighteen 35 mm negatives or eight 35 mm framed slides or 1 middle (120
mm) format or 1 large (240 mm) format
4 programovatelná tlačítka, 1 tlačítko Skenování do místa určení s tlačítky volby, tlačítko Kopírování s nastavením počtu kopií a
volbou barevného/černobílého kopírování, tlačítko Zapnutí, tlačítko Zrušit, tlačítko Nastavení, LCD displej
Windows®: BMP, JPG, TIFF, komprimovaný TIFF, PNG, PCX, FPX, GIF, PDF, PDF s možností vyhledávání, RTF, HTML, TXT, HTM,
DOC, WPD, XML, XLS, OPG; Mac: PICT, TIFF, JPEG, PNG, PDF, BMP, JPEG2000, Photoshop, obraz ve formátu QuickTime,
obraz ve formátu SGI, TGA
Technologie Adaptive Lighting, regenerace obrázků, odstranění prachu a škrábanců, potlačení jevu červených očí
Software HP Photosmart Essential pro Microsoft® Windows®, software HP Photosmart Premier pro Windows®, HP Photosmart
Studio pro Macintosh, ScanSoft PaperPort (Deluxe pro TKC, pouze Windows®), NewSoft Presto! PageManager (pouze
Macintosh), Adobe® Photoshop Elements (v 2.0.2 pro TKC: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, pouze Macintosh),
I.R.I.S. Readiris Pro OCR, SilverFast-® AI včetně kalibrace IT8, reflexní kalibrační terče IT8 pro Microsoft® Windows® a
Macintosh
Windows® 98 SE, Me, 2000, XP Home, XP Professional, XP 64bitový; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 (některý software třetích
stran nemusí podporovat všechny operační systémy)
Windows® 98 SE, Me, 2000, XP (Professional, Home, 64bitový); procesor Pentium® III, Celeron® nebo ekvivalentní; 128 MB
RAM; 400 MB volného místa na pevném disku; SVGA monitor 800 x 600; mechanika CD-ROM; USB port; Internet Explorer
5.01 s aktualizací Service Pack 2 (instalace pouhých ovladačů vyžaduje 64 MB RAM a 80 MB volného místa na pevném disku)
Mac OS v 10.2.8, 10.3, 10.4; 128 MB RAM (doporučeno 256 MB); 250 MB volného místa na pevném disku
Standardní: USB 2.0 High Speed (USB 2.0 kompatibilní)
625 x 415 x 130 mm
8,9 kg; včetně obalu: 12 kg
Provozní teplota: 5 až 40 °C; Teplota skladování: -40 až 70 °C
Provozní vlhkost: 15 až 80 % RV; Vlhkost skladování: 15 až 80 % RV
100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 %); spotřeba: 36 W maximum
Ano
IEC 60950-1 První vydání (2001), národní verze, přidružené dobrovolné a závazné certifikace: Argentina (UL AR/S), Kanada
(cUL), Čína (CCC), Rusko (GOST), Evropská Unie (UL Demko GS), Korea (eK), Singapur (Bezpečnostní orgán), Tchaj-wan (BSMI),
USA (UL); další: Mexiko (NOM)
EU (směrnice EMC), USA a Kanada (pravidla FCC), Austrálie a Nový Zéland (ACA), Čína (CCC), Korea (MIC, RRL), Tchaj-wan
(BSMI), Rusko (GOST), Jižní Afrika (ICASA)
Standardní limitovaná jednoletá hardwarová záruka. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

http://www.hp.cz/deep_link/comparison.php?sekce=skenery

L1960A

Skener HP Scanjet 8300,
vestavěný adaptér 10 x 23
cm na transparentní média
a fóliové šablony ke
skenování diapozitivů a
negativů, kabel Hi-Speed
USB (kompatibilní s USB
2.0), napájecí kabel,
informační průvodce o
nastavení a podpoře,
přizpůsobitelné štítky
tlačítek, disk(y) CD-ROM se
softwarem pro Microsoft
Windows obsahuje:
SilverFast® Ai (s kalibrací
IT8 a reflexním kalibračním
terčem), HP Photosmart
Essential nebo Premier,
ScanSoft PaperPort, Adobe
Photoshop Elements, I.R.I.S.
Readiris Pro OCR; disk(y)
CD-ROM se softwarem pro
Macintosh obsahuje:
SilverFast® Ai (s kalibrací
IT8 a reflexními kalibračními
terči), HP Photosmart Studio,
I.R.I.S. Readiris Pro OCR,
Adobe Photoshop Elements,
NewSoft Presto!
PageManager

L1966A

Automatický podavač
dokumentů (ADF) HP
Scanjet 8350
25 str./min/50 obr./min

Příslušenství

Úplný seznam spotřebních materiálů a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www.hp.cz
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