Fotoskener HP Scanjet G3010

Můžete převádět fotografie, diapozitivy, negativy a dokumenty do zřetelných
a ostrých digitálních souborů. Můžete skenovat ve vysoké kvalitě s optickým
rozlišením 4800 x 9600 dpi 1 a 48bitovými barvami. Snadné použití
programovatelných tlačítek a intuitivního softwaru pro úpravu fotografií.
Fotoskener HP Scanjet G3010 je určen pro uživatele, kteří hledají nejsnadnější způsob skenování, uchování a obnovení
fotografií, diapozitivů a negativů, snadný způsob vytváření digitálních souborů pro tisk a sdílení pomocí e-mailu.
Výjimečné, cenově dostupné fotoskenery pro nejrůznější projekty.
Užijte si skenování ve vysoké kvalitě, které poskytuje nádherné otisky s optickým rozlišením 4 800 x 9 600 dpi 2 a
48bitovými barvami. Technologie HP Real Life automaticky potlačují jev červených očí a vylepšují detaily u tmavých
fotografií. Díky jasnému a ostrému naskenování důležitých dokumentů lze uchovat bezpečný digitální záznam a ještě
mnohem víc. Pomocí přiloženého softwaru lze upravovat texty z naskenovaných dokumentů a časopisů, například dopisy
a články.
Uchovejte si své vzpomínky a obnovte staré nebo poškozené fotografie, diapozitivy a negativy.
Pomocí vestavěného adaptéru na transparentní materiály lze naskenovat až dva 35mm diapozitivy nebo dva kompletní
negativy současně. Lze také naskenovat větší počet fotografií zároveň a uložit je jako jednotlivé soubory za účelem tisku,
sdílení nebo jen kvůli jejich bezpečnému uchování. Možnost odstranit prach a škrábance z fotografií, diapozitivů a
negativů vede ke skvělým výsledkům. Pomocí přiloženého intuitivního softwaru můžete oživit staré nebo poškozené
fotografie obnovením vybledlých barev.
Díky přiloženému softwaru lze rychle a snadno skenovat pomocí programovatelných tlačítek a naskenované fotografie
snadno upravovat a sdílet.
Skenovat, kopírovat a tisknout dokumenty a ukládat obrázky lze pouhým stisknutím tlačítka. Pomocí programovatelného
tlačítka lze vytvářet soubory PDF, které se snadno ukládají, a sdílet je prostřednictvím e-mailu. Software HP Photosmart
Share umožňuje snadné uspořádání, úpravy a odesílání fotografií, a to bez nutnosti vytvářet velké přílohy. Nastavte
skener a pomocí připojení Hi-Speed USB 2.0 rychle přeneste naskenované materiály do počítače. Nastavitelný příklop
umožňuje přesné přizpůsobení u knih a jiných velkých položek.
1 Maximální rozlišení může být omezeno velikostí skenovaného souboru, velikostí volné paměti počítače a místem na disku, typem formátu
souboru a jinými systémovými faktory.
2 Maximální rozlišení může být omezeno velikostí skenovaného souboru, velikostí volné paměti počítače a místem na disku, typem formátu
souboru a jinými systémovými faktory.

Informace o
objednávání

Technická specifikace
Typ skeneru
Technologie skenování
Rozlišení skenování

Bitová hloubka
Úrovně odstínů šedé
Měřítko
Rychlost skenování

Rychlost náhledu
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

Plochý
Charge Coupled Device (CCD)
Optické: Až 9 600 dpi
Hardware: Až 4 800 x 9 600 dpi
Rozšířené: Až 999999 dpi
48bitové
256
10 až 2 000 % v krocích po 1 %
Přenos barevné fotografie 10 x 15 cm do souboru: přibližně 10 sekund při skenování většího počtu obrázků, přibližně 27
sekund při skenování jednoho obrázku; Převod 35mm diapozitivů do souboru: přibližně 43 sekund při skenování většího počtu
obrázků, přibližně 83 sekund při skenování jednoho obrázku; Stránka A4 textu do aplikace Microsoft® Word®: přibližně 34
sekund při skenování jednoho obrázku; Barevná fotografie 10 x 15 cm ke sdílení/odesílání: přibližně 27 sekund při skenování
jednoho obrázku; Soubor PDF ve formátu A4 do e-mailové zprávy: přibližně 47 sekund při skenování jednoho obrázku.
Až 10 s
Maximální: 220 x 300 mm
Vestavěný adaptér na skenování transparentních materiálů (TMA); dva 35mm diapozitivy a dva 35mm rámečky s negativy.
Čtyři tlačítka čelního panelu (Kopírování, Skenování, Skenovací fólie, Skenování do souboru PDF).
Pro grafiku: PDF, BMP, TIFF, komprimovaný TIFF, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), PNG; pro text: HTML, TXT, Rich Text Format (RTF); pro
text a grafiku: PDF, PDF (s možností vyhledávání), FlashPix, obrázek PNG.
Možnost odstranění prachu a škrábanců, obnovení vybledlých barev, adaptivní zesvětlení, automatické potlačení jevu červených
očí
Software HP Photosmart pro Windows® a Macintosh [včetně integrovaného softwaru OCR, HP Photosmart Share, HP Image
Editor (s funkcemi umožňujícími obnovení vybledlých barev a potlačení jevu červených očí, technologie adaptivního zesvětlení,
možnost odstranění prachu a škrábanců)
Windows® 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Mac OS X v10.3.9, 10.4 a vyšší.
Procesor Pentium II 233 MHz nebo odpovídající procesor Celeron; Windows® 98, 98SE, Me, XP Home, XP Professional, XP
Professional x64 Edition a 2000 Professional Editions; 128 MB RAM; 500 MB volného místa na pevném disku; 16bitové barvy;
monitor SVGA 800 x 600; jednotka CD-ROM; port USB; Internet Explorer 5.01 Service pack 2 a vyšší.
Mac OS X v10.3 a vyšší; 128 MB RAM, 250 MB volného místa na pevném disku; port USB; monitor SVGA 800 x 600,
16bitové barvy; jednotka CD-ROM.
Standardní: Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0)
298 × 472 × 90 mm
3 kg; včetně obalu: 4,02 kg
Provozní teplota: 10 až 35 °C; Teplota skladování: -40 až 60 °C
Provozní vlhkost: 0 až 90 % RH; Vlhkost skladování: 0 až 90 % RH
Severní Amerika: Vstupní napětí: 100 až 120 V stř. (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); Evropa (kontinent), Velká Británie, Austrálie:
200 až 240 V stř. (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz); ostatní země: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); spotřeba:
maximálně 21 W
ano
Zpráva CB (IEC 60950-1: 2001), Severní Amerika (UL/c-UL UL60950-1), Evropa (EN60950-1: 2001, TÜV-Rheinland GS), Rusko
(GOST), Čína (CCC), Tchaj-wan (BSMI)
EU (prohlášení o způsobilosti, označení CE), USA (prohlášení FCC), Austrálie (ACA), Nový Zéland (ACA), Rusko (GOST), Korea
(MIC), Tchaj-wan (BSMI), Čína (CCC)
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

L1985A

Fotoskener HP Scanjet
G3010, vestavěný adaptér
pro diapozitivy a negativy,
software HP Photosmart
Premier, příručka nastavení,
uživatelská příručka,
napájení, kabel pro
Hi-Speed USB

Servis a podpora
Rozšíření záručních podmínek HP:
U4798E (3 roky, výměna produktu
následující pracovní den), U6412E (1
rok, výměna produktu následující
pracovní den), UC893/E (3 roky,
s vyzvednutím a vrácením), U4800E (3
roky, s vrácením produktu). Místní
dostupnost si laskavě ověřte u svého
prodejce HP.
Úplný seznam spotřebních materiálů a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www.hp.cz
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