
Fotografický plochý skener HP Scanjet 300

Fotografický plochý skener HP Scanjet 300 je ideální pro uživatele z
firem i domácností , kteří chtějí kompaktní a snadno ovladatelný
skener ke skenování fotografií a dokumentů při vysokém rozlišení a
zachycení , ukládání a rychlé sdílení obrázků.

1 Optické rozlišení je měřítko maximálního rozlišení hardwarového vzorkování založené na standardu ISO 14473.
2 Úspora energie na základě srovnání se skenery vyžadujícími samostatný zdroj napájení.

Neztrácejte produktivitu díky
kvalitnímu univerzálnímu skenování
dokumentů
● Rychleji dokončujte úlohy – naskenujte

jednostránkový A4 dokument již během 14 sekund
při rozlišení 200 dpi1 nebo fotografii ve formátu 10 x
15 cm již za 21 sekund při rozlišení 200 dpi1.

● Rychle kopírujte dokumenty pomocí tlačítka pro
kopírování jedním dotykem.

● Ušetřete čas díky snadno použitelným ovládacím
prvkům. Rychle se připojte a nastavte vše potřebné
pomocí jediného kabelu.

● Získejte přesné výsledky při skenování důležitých
dokumentů a obrázků. Zachyťte jemné detaily obrazu
při rozlišení až 4800 x 4800 dpi a 48bitových
barvách1.

Snadno skenujte a archivujte
dokumenty.
● Ušetřete čas díky pohodlným možnostem skenování

jediným dotykem. Zaznamenávejte a odesílejte
snímky přímo do e-mailu nebo souboru PDF – a
tiskněte nebo kopírujte snímky pouhým dotykem.

● Skenujte několik položek najednou – včetně vizitek,
příjmových dokladů a fotografií a automaticky je
uložte jako samostatné soubory.

● Vytvářejte výtisky, které potřebujete: dodaný
software pro úpravu fotografií ArcSoft PhotoStudio 6
použijte ke snadným úpravám, vyhledávání a
uspořádání snímků pro tisk ve více velikostech.

Ušetřete ve své kanceláři cennémísto s
tímto kompaktním skenerem, který se
vejde téměř kamkoli.
● Nainstalujte ho a pracujte, kde chcete: tento kompaktní

skener s orientací na šířku se ve vaší kanceláři vejde
téměř kamkoli.

● Snadno skenujte knihy, časopisy a vázané materiály
pomocí závěsného víka skeneru, což zajistí velkou
přehlednost.

● Eliminujte potřebu napájecího kabelu – tento skener
napájený prostřednictvím USB pomáhá šetřit energii
zapojením přímo do počítače2.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technologie skenování CIS (Contact Image Sensor)
Typ skeneru Ploché provedení; Barevné skenování: ano
Rozlišení skeneru Hardware: Až 4800 x 4800 dpi

Optické: Až 4800 dpi
Rozšířené: Až 19 200 dpi

Formát skenovaných souborů Windows & Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, komprimovaný TIFF, PNG, PCX, FlashPix
(FPX), PDF, PDF s vyhledáváním, RTF, HTM, TXT; Mac: TIFF, PICT, JPEG, GIF,
FlashPix , prostý text, PDF, HTML, RTF Funkce Mac HP Scan podporuje formáty:
TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF s vyhledáváním, RTF, TXT. TIFF, PNG,
JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF s vyhledáváním, RTF, TXT. Funkce Mac Image
Capture podporuje formáty: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF

Vstupní režimy skenování Čtyři tlačítka na čelním panelu (Scan (Skenovat), Copy (Kopírovat), Scan to PDF
(Skenovat do PDF), Scan to Email (Skenovat do e-mailu) HP Solution Center;
skenování z uživatelské aplikace prostřednictvím zařízení TWAIN

Světelný zdroj (skenování) Světelné vodítko LED (tři barvy kontrolek LED)
Škálovatelnost obrazu nebo rozsah
zvětšení

Windows: 10 až 2400 % v přírůstcích po 1 %. Mac: Není podporováno

Nastavení výstupního rozlišení Windows & Mac: 75; 150; 200; 300; 400; 600; 1200; 2400; 4800. Linux: 75;
150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200; 2400; 4800

Odstíny šedé / bitová hloubka 256; Bitová hloubka: 48bitové
Standardní připojitelnost 1 Hi-Speed USB 2.0
Volitelná připojitelnost Ne.
Připravenost k provozu v síti Ne.
Ovládací panel Čtyři tlačítka na čelním panelu (Scan (Skenovat), Copy (Kopírovat), Scan to PDF

(Skenovat do PDF), Scan to Email (Skenovat do e-mailu)
Podporované typy médií Papír (běžný, inkoustový, fotografický, novinový, články v časopisech)
Dodávaný software Windows: Software pro skenování HP (včetně funkce OCR) Mac: Software HP

Scanjet (včetně funkce OCR) ArcSoft PhotoStudio v6 Windows/Mac: Readiris
OCR

Kompatibilní operační systémy Windows 8, Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2 nebo vyšší
(pouze 32bitová verze): Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion nebo
novější

Minimální požadavky na systém Počítač: Windows 7: procesor 1,3 GHz; 1 GB paměti RAM, 2 GB pro 64bitové
systémy 1 GB místa na pevném disku; Jednotka CD-ROM/DVD; USB; Windows
Vista: procesor 1,3 GHz; 1 GB paměti RAM, 2 GB pro 64bitové systémy 1 GB na
HD 2 GB pro 64 bitů Jednotka CD-ROM/DVD; USB; Windows XP Service Pack 2
nebo vyšší (pouze 32bitová verze): procesor 1,3 GHz; 512 MB paměti RAM, 1
GB pro 64bitové systémy 600 MB místa na pevném disku; Jednotka
CD-ROM/DVD-ROM; USB; Mac: Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion

Provozní prostředí Rozsah provozních teplot: 10 to 35 ºC
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 60 °C
Rozsah doporučených provozní teplot: 10 to 35 ºC
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 80% relativní vlhkost (bez kondenzace)

Napájení Spotřeba: 2,5 W (maximální), 0,5 W (pohotovostní režim), 0,0125 W (při ručním
vypnutí)

Akustický výkon 4,2 B(A) (skenování při rozlišení 300 nebo 600 dpi)
ENERGY STAR ano
Regulační informace o
kompatibilitě/bezpečnost

IEC 60950-1:2005 (druhé vydání) +A1, všechny požadované rozdíly podle
skupin a národů + všechny příslušné dodatky CSA/UL 60950-1 2. vydání
(2007) + všechny příslušné dodatky EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A12 +
všechny příslušné dodatky cUL, CE, PVOC, TER, SON, SASO, BSMI, Ukrajina, UL a
ostatní

Kompatibilita s elektromagnetickými
normami

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES (Evropa) CISPR
22:2008, třída B EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009,
třída A EN 61000-3-3:2008; CISPR 24:2010; EN 55024:2010; C-tick, CCC, CE,
KCC, BSMI, Ukrajina, FCC a ostatní

Rozměry produktu 373 x 274 x 44,5 mm; Včetně balení: 459 × 440 × 539 mm
hmotnost produktu 1,76 kg; Včetně balení: 2,65 kg
Co je obsaženo v krabici L2733A: Fotografický plochý skener HP Scanjet 300 Instalační příručka

Jednotka CD-ROM; Letáky Záruční list 1 kabel HP Mini USB
Záruka 1letá záruka s výměnou další pracovní den, včetně telefonické a webové

podpory. V závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých
zemích lišit. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory
a služeb společnosti HP pro vaši oblast, navštivte stránky
http://www.hp.com/support.

Možnosti služeb a podpory UG184E – 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro tiskárny a
skenery s jednou funkcí (dostupná ve všech zemích Evropy, Středního Východu
a Afriky)
UG059E – 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro tiskárny a
skenery s jednou funkcí (dostupná v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii,
Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku,
Švýcarsku, Spojeném království , České republice, Řecku, Maďarsku, Polsku a
na Slovensku).

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci
vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání
prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim
individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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