Fotoskener HP Scanjet G2710

Získejte skvělé skeny z fotografií, dokumentů, diapozitivů a negativů s rozlišením
2 400 x 4 800 dpi1. Odstranění efektu červených očí, zesvětlení tmavých oblastí,
obnovení vybledlých barev, odstranění prachu a škrábanců atd. pomocí technologie
skenování HP s jednoduchým ovládáním.
Fotografický skener HP Scanjet G2710 je určený pro uživatele v domácnostech a firmách, kteří potřebují cenově
dostupnou a snadnou konverzi dokumentů, fotografií, negativů, diapozitivů, trojrozměrných předmětů atd. do digitálních
souborů, jež budou moci bez problémů sdílet, opakovaně tisknout a ukládat.
Skvělé skeny fotografií a jejich vylepšení pomocí technologií skenování HP.
Získejte skvělé živé skeny fotografií v domácnosti a skenujte s rozlišením 2 400 x 4 800 dpi a 48bitovými barvami2.
Věrnější fotografie, odstranění efektu červených očí a adaptivní osvětlení pro zobrazení detailů na nejasných fotografiích.
Technologie HP Real Life pro získaní zaostření, kontrastu a ostrosti naskenovaných digitálních fotografií. Rychlý
a jednoduchý tisk, uspořádání a sdílení skenů pomocí softwaru HP Photosmart Essential.
Rychlé a snadné skenování pomocí tlačítek rychlé volby, funkce rychlého náhledu atd.
Pracujte více a rychleji pomocí tlačítek rychlé volby pro skenování, kopírování a skenování do souboru PDF. Pomocí
tlačítka kopírování odešlete rychlé kopie do výchozí tiskárny. Konvertujte důležité dokumenty do ostrých zřetelných
souborů PDF umožňujících jednoduché digitální vyplňování. Ušetřete čas díky souběžnému skenování několika obrázků,
které pak automaticky uložíte jako samostatné soubory. Získejte vždy přesné skeny díky funkci rychlého náhledu
a jednoduchého nastavení před konečným skenováním. Připojte se k počítači PC nebo Mac prostřednictvím
vysokorychlostního rozhraní USB 2.0.
Konverze diapozitivů, negativů, dokumentů a dokonce trojrozměrných objektů na vysoce kvalitní digitální soubory.
Uchovejte své vzpomínky pomocí vestavěného adaptéru pro konverzi 35mm diapozitivů a negativů do digitálních
souborů, které můžete tisknout, sdílet a ukládat. Skenujte souběžně až dva diapozitivy nebo políčka negativu
a automaticky je uložte jako samostatné soubory. Odstraňte prach a škrábance nebo obnovte vybledlé barvy pomocí
technologie skenování HP. Získejte jasné, detailní skeny trojrozměrných předmětů, knih, časopisů atd. Konvertujte
dokumenty a články na text s možností dalších úprav pomocí technologie OCR (optické rozpoznávání znaků).
1 Maximální rozlišení může být omezeno systémovými faktory PC a velikostí předlohy.
2 Maximální rozlišení může být omezeno systémovými faktory PC a velikostí předlohy.

Informace pro
objednávání

Technická specifikace
Typ skeneru
Technologie skenování
Rozlišení skenování

Bitová hloubka
Úrovně odstínů šedé
Měřítko
Rychlost skenování

Rychlost náhledu
Kapacita ADF
Velikost dokumentu
Ovládací panel
Formát souboru pro skenování
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
Kompatibilita s elektromagnetickými
normami
Záruka

Ploché provedení
Charge Coupled Device (CCD)
Optické: Až 2 400 dpi
Hardware: Až 2 400 x 4 800 dpi
Rozšířené: Neomezené
48bitové
256
10 až 2400 % v krocích po 1 %
Převod barevné fotografie formátu 10 x 15 cm do souboru: cca 20 sekund
35mm diapozitiv do souboru: cca 63 sekund
Převod 35mm negativu do souboru: cca 19 sekund
Převod stránky textu formátu A4 do aplikace Microsoft® Word®: cca 35 sekund
Příprava barevné fotografie formátu 10 x 15 cm ke sdílení nebo odeslání: cca 26 sekund
A4 PDF do e-mailu: cca 70 sekund.
< 12 sekund
Žádné
Maximální: 21,6 x 29,7 cm
Čelní panel se třemi tlačítky – Scan (Skenování), Copy (Kopírování), Scan to PDF (Skenování do souboru PDF)
Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, komprimovaný TIFF, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF s vyhledáváním, RTF, HTM, TXT;
Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, prostý text, PDF, HTML, Rich Text
Odstranění efektu červených očí, adaptivní osvětlení, software pro odstranění prachu a škrábanců, obnovení vybledlých barev
Software HP Photosmart pro systém Microsoft® Windows® (podpora systému Windows® 2000 dostupná formou stažení
z webu), Macintosh s integrovanou technologií OCR (od společnosti I.R.I.S.)
Certifikováno pro systém Windows Vista®; Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64,
Windows® XP Media Center, Windows® 2000; Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 nebo vyšší
Microsoft® Windows® XP, XP x64 2000: procesor 500 MHz, paměť RAM 256 MB, dostupné volné místo na pevném disku
450 MB, port USB, jednotka CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600, 16-bitové barvy, Microsoft® Windows® Internet Explorer 6;
Windows Vista®, Vista® x64: procesor 800 MHz, paměť RAM 512 MB, dostupné volné místo na pevném disku 450 MB,
jednotka CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600, grafika DirectX 9, Microsoft® Internet Explorer 7
Mac OS X v10.3.9, 10.4; PowerPC s procesorem G3, G4 nebo G5 nebo procesorem Intel® Core; minimálně 128 MB paměti
RAM, (doporučuje se 256 MB, nevyhnutné při systému Mac OS X v10.4); 250 MB volného místa na pevném disku; vestavěné
rozhraní USB
Standardní: USB Hi-Speed (kompatibilní s USB 2.0)
287 × 450 × 65 mm
3,1 kg; včetně obalu: 4,5 kg
Provozní teplota: 10 to 35 ºC; Teplota skladování: -40 až 60 °C
Provozní vlhkost: 0 až 90% RH; Vlhkost skladování: 0 až 90% RH
Univerzální adaptér pro napájení střídavým proudem vstup 100 až 240 VAC (50/60 Hz), výstup 12 VDC, 1,25 ampéru;
spotřeba: maximálně 21 W
Ano
IEC 60950-1:2001 a národní normy, EN 60950-1:2001, Rusko (GOST)

L2696A

Fotoskener HP Scanjet
G2710, vestavěný adaptér
pro diapozitivy a negativy,
vysokorychlostní kabel USB
2.0, napájecí kabel,
napájecí adaptér, tištěný
průvodce nastavením a
podporou, disky CD
s pokyny pro uživatele
a softwarem.

Servis a podpora
Služba HP Care Pack UG080E,
výměnná služba následující pracovní
den, po dobu 3 let
Služba HP Care Pack UG203E,
výměnná služba (standardní doba
opravy), po dobu 3 let
služba HP Care Pack UG283E, oprava
v servisním středisku hardwarové
podpory, po dobu 3 let. (UG283E: Jen
Pobaltí, Řecko, Polsko, Turecko, EEM,
Slovinsko, Česká republika, Slovensko
a Maďarsko. UG080E/UG203E:
zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

EU (certifikát způsobilosti CE), Severní Amerika (FCC), Austrálie (SMA), Nový Zéland (SMA), Rusko (GOST), Korea (MIC),
Tchaj-wan (BSMI)
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.
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