
HP Scanjet G3110 fényképbeolvasó

Élvezze az egyetlen érintéssel elvégezhető beolvasást ezzel az elegáns, vonzó
árfekvésű szkennerrel. Nagyszerű eredményeket hozhat ki fotóiból, diáiból és
negatívjaiból, majd az intuitív szoftver használatával újjá varázsolhatja őket. Az
egyszerű archiválás érdekében szkennelje és kezelje dokumentumait.

A HP Scanjet G3110 fotólapolvasót azoknak a felhasználóknak tervezték, akik a lehető legegyszerűbb módon szeretnék
beolvasni, megőrizni és helyreállítani fényképeiket, diáikat és negatívjaikat úgy, hogy mindemellett rugalmasan
szkennelhető, megosztható, archiválható és kezelhető dokumentumokat nyernek.

Hozzon ki többet fotóiból a kiváló minőségű szkennelésnek és az egyszerű helyreállításnak köszönhetően.
Mindent megkaphat, amire szüksége lehet, hogy fotóiból színvonalas, könnyen megosztható digitális képeket varázsoljon.
Még a legkisebb részletek kinagyításakor is megőrizheti a kép élességét és az éles kontúrokat – 4800 x 9600 dpi 1
felbontásban, 48 bites színmélységgel. Fedezze fel, hogy a tartozék szoftverek használatával milyen egyszerűen
feldobhatja fotóit. Segítségükkel eltávolíthatja a vörösszem-effektust, valamint javíthatja az élességet és a kontrasztot. Akár
régi fotóit is helyreállíthatja, a porosodás vagy a karcolások által okozott problémák eltávolításával, illetve a kifakult
színek életrekeltésével.

Több fényképet, diát vagy negatívot, sőt akár háromdimenziós tárgyakat is beolvashat egyidejűleg, majd külön fájlokba
mentheti őket.
Élvezze a valódi sokoldalúságot a HP gyors, könnyen használható szkennerével. A beépített adapter segítségével
egyszerre akár négy 35 mm-es diát vagy öt negatívot is beolvashat, majd a képeket külön fájlokba mentheti. Egyszerre
képes beolvasni három 10 x 15 cm-es, vagy egyetlen, akár A4 méretű fotót is. Többé nem kötik meg kezét a lapos kivitelű
eredeti dokumentumok. Nyitott könyvekről, bekeretezett képekről, sőt még háromdimenziós tárgyakról – pl. órákról,
ékszerekről vagy egyéb műkincsekről – is lenyűgöző képet kaphat, ami biztosítási dokumentáláshoz, illetve aukciós
házaknak ideális megoldás.

A papíralapú dokumentumokat szerkeszthető szöveggé és egyszerűen archiválható digitális fájlokká alakíthatja.
Az érintőgombos szkenneléssel nemcsak hatékonyabban kezelheti a papírmunkát, de fontos dokumentumait is
biztonságosan, digitális formában tárolhatja. Aktáit, tanúsítványait és levelezését is könnyen archiválható PDF-fájlokká
alakíthatja, illetve papíralapú dokumentumait is szerkeszthető szövegként kezelheti az optikai karakterfelismerő (OCR)
szoftver segítségével. A fotók és egyéb dokumentumok beszkennelésével, majd közvetlen e-mailes továbbításával
másokkal is megoszthatja az információkat. A HP dokumentumkezelő tartozék szoftvere lehetővé teszi a beszkennelt
dokumentumok könnyű és gyors megtekintését, kereshetőségét és indexálását.

1 A maximális felbontást a számítógépes rendszer és a beolvasási méret korlátozhatja.



Műszaki adatok
A lapolvasó típusa Síkágyas
Beolvasási technológia CCD (töltéscsatolt eszköz)
Beolvasási felbontás Optikai: Max. 4800 dpi

Hardver: Akár 4800 x 9600 dpi felbontás
Megnövelt: Korlátlan
Kimeneti felbontás dpi beállításai: 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800

Színmélység 48 bites
Szürkeárnyalati színek száma 256
Méretezés 10–2400%, 1%-os lépésenként
Lapolvasási sebesség 10 x 15 cm-es színes fotó beolvasása fájlként: kb. 9 másodperc több kép és max. 28 másodperc egy kép beolvasása esetén

35 mm-es diák beolvasása fájlba: kb. 7 másodperc több kép és max. 26 másodperc egy kép beolvasása esetén
A4-es szöveges oldal beolvasása Microsoft® Wordbe optikai karakterfelismeréssel: max. 28 másodperc egy kép beolvasása
esetén
10 x 15 cm-es színes fénykép beolvasása megosztáshoz/e-mailhez: max. 21 másodperc egy kép beolvasása esetén
A4-es oldal beolvasása PDF-fájlba e-mailhez: max. 28 másodperc egy kép beolvasása esetén

Előzetes megtekintés sebessége 11 mp
ADF kapacitás Egyik sem
Dokumentumméret Maximum: 22 x 30 cm
Többszörös behúzás érzékelése Nem
Fóliaadapter Beépített fóliaanyag-adapter (TMA); négy 35 mm-es dia vagy öt 35 mm-es negatívkocka
Vezérlőpult 4 gomb (másolás, beolvasás, beolvasás e-mailbe, beolvasás PDF-fájlba)
Beolvasás bemeneti módjai Előlapi beolvasás (üvegről tükrözött beolvasás, filmanyagok továbbított beolvasása), másolás, beolvasás e-mailbe, beolvasás

PDF-fájlba; HP Photosmart szoftver, képbeolvasás, dokumentum beolvasás, filmbeolvasás, másolás; felhasználói alkalmazás
TWAIN útján; beépített fóliaanyag-adapter (filmanyagok továbbított beolvasása)

Beolvasás fájlformátuma Microsoft® Windows®: PDF, kereshető PDF, TIFF, tömörített TIFF, JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF,
TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML

Fényképjavítás Por- és karceltávolító képességek, kifakult színek helyreállítása, HP adaptív megvilágítás, HP vörösszemhatás-eltávolítás
Mellékelt szoftverek HP Photosmart szoftver Microsoft® Windows® és Macintosh rendszerhez (benne: integrált optikai karakterfelismerés, por- és

karceltávolítás, HP Image Editor, megfakult színek helyreállítása, HP vörösszemhatás-eltávolítás, HP adaptív megvilágítás)
Kompatibilis operációs rendszerek Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media Center; Certified for Windows Vista® ;

OS X v10.4.11, v10.5 vagy újabb
Minimális rendszerkövetelmények Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, 2000: 500 MHz-es processzor, 128 MB RAM, 450 MB

szabad merevlemez-terület, USB-port, CD-ROM meghajtó, 800 x 600 SVGA monitor, 16 bites színmélység, Microsoft®
Windows® Internet Explorer 6 vagy újabb; Windows Vista®, x64: 800 MHz-es processzor, 512 MB RAM, 450 MB szabad
merevlemez-terület, CD-ROM meghajtó, 800 x 600 SVGA monitor, DirectX 9 képességű grafika, Microsoft® Windows® Internet
Explorer 7
Mac OS X v10.4.11, v10.5 vagy újabb verziója

Illesztőfelület és csatlakoztathatóság Alapkiépítésben: Hi-Speed USB 2.0
Méretek (sz x mé x ma) 455 x 305 x 70 mm
Súly 2,9 kg; csomagolva: 3,74 kg
Működési környezet Működési hőmérséklet: 10–35°C; Tárolási hőmérséklet: -40–60°C

Működési páratartalom: 0–90% relatív páratartalom; Tárolási páratartalom: 0–90% relatív páratartalom
Áramellátási követelmények Észak-Amerikában: bemeneti feszültség 120 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); a világ többi részén: 100–240 V~ (+/-10%),

50/60 Hz (+/- 3 Hz); anyagszükséglet: Max. 15 W
ENERGY STAR Igen
Megfelelőségi és biztonsági információk CB-jelentés (IEC 60950-1: 2001, benne Észak-Amerika CSA/UL 60950-1 és Európa EN 60950-1:2001, valamint a legfrissebb

CB-közlöny szerinti összes alkalmazható kiegészítés és minden szükséges csoportonkénti és országonkénti eltérés). Oroszország
(GOST), Kína (CCC), Tajvan (BSMI)

Elektromágneses kompatibilitás EU (CE megfelelőségi nyilatkozat), Észak-Amerika (FCC és kanadai EMC nyilatkozat), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (ACA),
Oroszország (GOST), Korea (MIC), Tajvan (BSMI), Kína (CCC)

Garancia Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

Rendelési adatok
L2698A HP Scanjet G3110

fotólapolvasó, beépített
dia/negatív adapter, HP

Photosmart Essential
szoftver, HP Document

Manager szoftver, telepítési
útmutató, felhasználói
útmutató, tápegység,
Hi-Speed USB-kábel

Terméktámogatás
UH262E HP Care Pack, következő
munkanapi csereszolgáltatás, 3 év
UH261E HP Care Pack, következő
munkanapi csereszolgáltatás, 2 év
UJ996E HP Care Pack, szabvány

csereszolgáltatás, 3 év
UH258E HP Care Pack – visszaszállítás

a raktárba, 3 év. (UJ996E: csak
európai fejlődő országok és
Oroszország, UH258E: csak

Törökország, UH262E/UH261E:
Európa többi részén)

A tartozékok és kiegészítők teljes listáját a HP
http://www.hp.com címen elérhető webhelyén

találhatja meg.
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