HP Sales Central
Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas (L2753A)
Ativo desde 11/1/2016

Visão geral
Efetue a gestão de projetos e fluxos de trabalho de forma rápida e fiável.
Lide facilmente com suportes mistos e tire partido da digitalização frente e
verso numa única passagem a velocidades que atingem até 35 ppm/70
ipm. 1 Digitalize para dispositivos móveis em viagem. 2 Recomendado para
3 500 páginas por dia.

Digitalização rápida. Ótimos resultados. Todas as
páginas.
Digitalize documentos a velocidades que atingem até 35 ppm/70
ipm 1 com digitalização frente e verso que capta ambos os lados
numa única passagem.
Capture todas as páginas facilmente (mesmo para pilhas de mídias
mistas) com o HP EveryPage e um sensor ultrassônico. 3
Tenha mais espaço para trabalhar. Este HP ScanJet Pro é pequeno
e fino e apresenta um design moderno e perfeito para o ambiente
de trabalho.

Capte documentos empresariais como um profissional
Defina os perfis de digitalização para tipos de documentos comuns
e digitalize para vários destinos com o software HP Scan.
Digitalize diretamente para dispositivos móveis, com o aplicativo
HP JetAdvantage Capture e edite e salve arquivos. 2
Capture e organize documentos, cartões de visita e outros tipos de
arquivos com software rico em recursos.

Otimize os fluxos de trabalho com a digitalização de um
só toque
Agilize o trabalho de rotina com digitalização em 1 toque—crie as
configurações de 1 botão, personalizadas para digitalizações
recorrentes.
Digitalize imagens diretamente em aplicativos com TWAIN e ISIS®
incluídos completos.
Transfira e converta facilmente digitalizações em texto editável,
ficheiros PDF seguros e mais tipos de ficheiros, utilizando o OCR
incorporado.

Digitalização duplex em 1 passada
Economize tempo e reduza o desperdício com digitalização de
frente e verso que captura todos os dados em uma única passada

Digitalização com 1 toque

HP EveryPage, sensor ultrassônico
Capture todas as páginas e identifique erros potenciais—sempre

Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) incorporado
com segurança de PDF
O software OCR integrado permite que você crie arquivos
pesquisáveis diretamente de sua impressora multifuncional laser,
para que possa encontrar o documento de que precisa, quando
precisar.

Software HP Scan
Capture uma ampla variedade de tipos de documentos

Digit. para nuvem
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Especificações
Tipo de scanner
Folha solta
Formatos dos arquivos digitalizados
Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF
pesquisável
Resolução de digitalização, óptica
Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)
Ciclo de trabalho (diário)
Recomendado para 3 500 páginas
Profundidade de bits
24 bits externo 48 bits interno
Níveis da escala de cinza
256
Tipos de suportes
Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários,
cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes
anteriormente agrafados com agrafos removidos
Modos de entrada de digitalização
Um modo de digitalização predefinido no painel frontal para digitalização HP no
sistema operativo Windows, HP Easy Scan/ICA no sistema operativo Mac e aplicações
de terceiros através de TWAIN, ISIS e WIA
Funções avançadas do scanner
Detecção automática de cores, corte automático, autoexposição, auto-orientação,
OCR, remover borda, limpar plano de fundo, remover orifício, eliminar cores,
endireitar página, digitalizar p/ nuvem, digitalizar p/ email, segurança de PDF,
configuração avançada de detecção de alimentação incorreta
Painel de controle
Botão Digitalizar, botão Cancelar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para
indicação de erros.
Compatível com Mac
Sim
Capacidade do alimentador
automático de documentos
50 folhas
Velocidade de digitalização do

L2737A

alimentador automático de
documentos
Até 35 ppm/70 ipm
Tamanho da digitalização (ADF),
máximo
216 x 3100 mm
Tamanho da digitalização no ADF
(mínimo)
50,8 x 74 mm
Gramaturas de mídia, ADF suportado
40 a 413 g/m²
Conectividade, padrão
USB 2.0 e USB 3.0 (SuperSpeed)
Conectividade, opcional
Porta USB 2.0 para acessório Wi-Fi
Requisitos mínimos do sistema
Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em
disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB,
Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta
USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits):
qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850
MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a
Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8
Requisitos mínimos do sistema para
Macintosh
Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; HD 1 GB; Necessário
acesso à Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, 2 GB de
espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a
Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer
Sistemas operacionais compatíveis
OS X El Capitan 10.11, Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits
Versão TWAIN
TWAIN versão 2.1
Memória, padrão
512 MB
Alimentação
Faixa de tensão de entrada: 90 - 264 VCA, Frequência nominal: 50 - 60 Hz, uso no
mundo todo
Tipo de fonte de alimentação
Adaptador alimentação externa
Consumo de energia
4,2 watts (modo pronto), 0,7 watts (modo de suspensão), 0,1 watts (desligar), 0,1
watts (desligar automático) 2
Certificado pela ENERGY STAR®
Sim
Gama de temperaturas de
funcionamento
10 a 35ºC
Intervalo de umidade para
funcionamento
15 a 80% UR (sem condensação)
Dimensões mínimas (L x P x A)
310 x 198 x 190 mm
Dimensões máximas (L x P x A)
342 x 310 x 319 mm
Peso
3.4 kg

Número UPC
(201) 889894865427; (AB2) 889894865458; (ABG) 889894865465; (BG8)
889894865472; (BG9) 889894865489; (B19) 889894865496; (BGJ)
889894865434; (ACQ) 889894865526; (ABT) 889894865502; (ABY)
889894865519; (BAZ) 889894865533; (AC4) 889894865441; (AC8)
889894991607; (AKV) 889894991614
Dimensões com embalagem
397 x 248 x 303 mm
Peso com embagem
5,0 kg
Quantidade por palete
Lâmina deslizante 96, palete NA 84, palete EMEA/APJ 72
Dimensões de palete (L x P x A)
Lâmina deslizante = 1.219 x 1.016 x 2.466 mm, palete NA = 1.219 x 1.016 x 2.289
mm, palete EMEA/APJ = 1.219 x 2.016 x 1.982 mm
Peso da palete
Lâmina deslizante 484 kg, palete NA 441 kg, palete EMEA/APJ 381 kg
País de origem
GSKUs L2753A #201 fabricadas em Taiwan; Fabricado na China para outras opções
de SKU
Conteúdo da caixa
Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas; Guia de instalação,
folheto de suporte, guia de garantia; 2 CDs; Cabo de força; Cabo USB; Adaptador de
alimentação
Cabo incluso
Sim, para todas as regiões
Software incluído
HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility,
Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S Readiris OCR, I.R.I.S Cardiris (apenas
Windows), EMC ISIS (apenas Windows)
Garantia
Garantia limitada de 1 ano para substituição da unidade completa, suporte Web e
telefónico incluídos. A garantia poderá variar conforme a legislação de cada país.
Visite http://www.hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e
suporte da HP na sua região.

Visão geral

1 Velocidade de digitalização medida a 300 ppp (preto e branco, escala de cinzentos e a cores). As velocidades reais de processamento poderão variar dependendo da resolução da
digitalização, das condições de rede, do desempenho do computador e do software de aplicações.
2 A digitalização a partir de um dispositivo móvelrequer o HP Wireless Adapter 100 (L2761A), que deve ser adquirido separadamente, e o aplicativo HP JetAdvantage Capture. O aplicativo
está disponívelpara dispositivos móveis que executam Android™ versão 4.0 e posterior e pode ser baixado na Google Play™ Store. Para mais informações, acesse
http://www.hp.com/go/documentmanagement. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante
conexões VPN ativas. A digitalização Wi-Fi Direct® requer que o dispositivo móvelesteja conectado diretamente à rede Wi-Fi® do scanner. Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas comerciais
registradas da Wi-Fi Alliance®.
3 O HP EveryPage chama-se HP Precision Feed nos produtos HP ScanJet lançados antes de maio de 2013.
Especificações

2 Os requisitos de alimentação dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar o scanner a e anular a garantia do
produto.

Material de suporte

Data sheet (2)
HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed Scnr
2 pages for the Datasheet :HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed Scnr.

HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed Scnr
2 pages for the Datasheet :HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed Scnr.

Folheto (1)
HP ScanJet Document Scanners. Portfolio brochure (LTR)
A brochure which provides the HP scanner portfolio comparing the technical specifications between the variety of products. Also provides an HP Digital Sender
and HP Scanjet Document Scanners description.

Guia de família de produto (4)
HP Pro scanning devices. Product family guide
A selection guide providing SMB customers with the information they need to choose between purchasing an HP Pro scanner or Pro MFP/All-in-One. Includes
qualifying questions and tables comparing device features.

Dispositivos HP Pro scanning. Guia da linha de produtos
Um guia de seleção que fornece aos clientes SMB as informações necessárias para escolher entre comprar um scanner HP Pro ou Pro MFP / All-in-One. Inclui
perguntas e tabelas de qualificação que comparam os recursos do dispositivo.

HP ScanJet Pro 3000 s3. Product Guide (LAR)
Learn everything you need to know about theHP ScanJet Pro 3000 s3, including key features and benefits, a product walk around, ordering information, and
technical specifications.

HP ScanJet Pro 3000 s3. Guia de produto
Saiba tudo o que você precisa saber sobre the HP ScanJet Pro 3000 s3, incluindo os principais recursos e benefícios, requisitando informações e especificações
técnicas.

Guias de vendas (2)
HP ScanJet portfolio. Family Guide (A4)
An HP document that provides an overview of HP ScanJets including capabilities, benefits, and a customer success story, and guides customers in selecting
scanners for their businesses.

HP ScanJet portfolio. Family Guide (LTR)
An HP document that provides an overview of HP ScanJets including capabilities, benefits, and a customer success story, and guides customers in selecting
scanners for their businesses.

História de sucesso (1)
Mercury Insurance Group engaged HP MPS to empower their technology vision.
Mercury Insurance Group transitioned from a break/fix environment of unrelieable printers and toner to a proactive, optimized print infrastructure using HP
MPS.

Resumo da solução (1)
Digitizing healthcare
Paper-based healthcare processes can be labor-intensive. The HP ScanJet Pro, 2000, 3000, 5000 and 7000 can transform paper-based processes in
healthcare settings.

Visão geral da solução (4)
HP Smart Document Scan Software 3.8. Solution overview (A4)
HP Smart Document Scan Software helps you get the most out of your HP Enterprise Scanjet Scanner. This fast, easy-to-use capture and routing application
lets you customize options to enhance, manipulate, send, store, and print scanned documents.

HP Smart Document Scan Software 3.8. Solution overview (LTR)
HP Smart Document Scan Software helps you get the most out of your HP Enterprise Scanjet Scanner. This fast, easy-to-use capture and routing application
lets you customize options to enhance, manipulate, send, store, and print scanned documents.

HP Scan software. Solution overview (A4)
A solution guide showing how to get the most out of HP ScanJet scanners with HP Scan software. Customize options to enhance, send and store scanned
documents and images. Use convenient built-in scan shortcuts or customize settings for frequent jobs.

HP Scan software. Solution overview (LTR)
A solution guide showing how to get the most out of HP ScanJet scanners with HP Scan software. Customize options to enhance, send and store scanned
documents and images. Use convenient built-in scan shortcuts or customize settings for frequent jobs.

Imagens - Produto (8)
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Buscar ativos adicionais (Asset Hub)
Buscar ativos adicionais
Este link é fornecido para a sua comodidade e somente para propósitos informativos. A HP Sales Central não se responsabiliza pela precisão, legalidade ou
conteúdo do site externo ou dos links subsequentes. Entre em contato com o site externo em caso de dúvidas sobre o respectivo conteúdo.

Baterias/Carregadores/Adaptadores
Adaptadores de bateria e carregadores

Ativo

Acessório adaptador sem fio HP ScanJet 100

L2761A

Serviços HP Care
Serviços de Instalação de hardware

Ativo

Serviço de instalação com configuração de rede para scanner e impressora de departamento (1
unidade) HP

U9JT1E

Serviços de Suporte de Hardware

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Suporte de hardware para devolução ao depósito por 3 anos para ScanJet Pro 3xxx HP
Suporte de hardware para devolução ao depósito pós-garantia por 1 ano para ScanJet Pro 3xxx HP
Suporte de hardware para troca on-site (no local) no próximo dia útil por 3 anos para ScanJet Pro
3xxx HP
Suporte de hardware para troca pós-garantia on-site (no local) no próximo dia útil por 1 ano para
ScanJet Pro 3xxx HP

U9JR3E
U9JR7PE
U9JR2E
U9JR6PE

Serviços Commercial Care de imagem e impressão

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Suporte de hardware para troca padrão por 3 anos para ScanJet Pro 3xxx HP
Suporte de hardware para troca padrão pós-garantia por 1 ano para ScanJet Pro 3xxx HP
Suporte de hardware para troca por 3 anos para ScanJet Pro 3xxx HP
Suporte de hardware para troca pós-garantia por 1 ano para ScanJet Pro 3xxx HP

U9JR0E
U9JR4PE
U9JR1E
U9JR5PE

Especificações detalhadas
Acessórios
Kit de substituição de rolo para HP ScanJet Pro 3000 s3 L2754A
Alimentação
Faixa de tensão de entrada: 90 - 264 VCA, Frequência nominal: 50 - 60 Hz, uso no
mundo todo
Ambiental
Conformidade com RoHS, HP GSE padrão
Amplitude Térmica de Armazenamento
-40 a 60 ºC
Amplitude Térmica de Armazenamento
-40 a 60 ºC (- 40 a 140 ºF)
Aviso de copyright
O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. © Copyright 2015
Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste
documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e
serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser
inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por
erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos.
Cabo incluso
Sim, para todas as regiões
Capacidade do alimentador
automático de documentos
50 folhas
Certificado pela ENERGY STAR®
Sim
Ciclo de trabalho (diário)
Recomendado para 3 500 páginas
Código UNSPSC
43211711
Compatibilidade eletromagnética
Emissões Classe B; CISPR 22:2008 (Internacional); Diretiva EMC da União Europeia
2014/30/EU, EN 55022:2010 (marca CE); GB9254-2008 da China (CCC);
CNS13438:2006 de Taiwan (BSMI); CFR47 Parte 15, Subparte B dos EUA (FCC); ICES003:2012 Edição 6 (Canadá); C-tick da Austrália (inclui Nova Zelândia); KN 22 e KCC
da Coreia; Certificado EAC EMC; Aprovação EMC da Ucrânia; EN 61000-3-2:2014
(harmônicos); EN 61000-3-3:2013 (cintilação); Imunidade CISPR 24:2010, EN
50024:2010
Compatível com Mac
Sim
Conectividade, opcional
Porta USB 2.0 para acessório Wi-Fi
Conectividade, padrão
USB 2.0 e USB 3.0 (SuperSpeed)
Consumo de energia
4,2 watts (modo pronto), 0,7 watts (modo de suspensão), 0,1 watts (desligar), 0,1
watts (desligar automático)
Conteúdo da caixa
Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas; Guia de instalação,
folheto de suporte, guia de garantia; 2 CDs; Cabo de força; Cabo USB; Adaptador de
alimentação
Definições de dpi de resolução de
saída
75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 ppp
Digitalização em cores
Sim

Dimensões com embalagem
15,6 x 9,8 x 11,9 pol.
Dimensões com embalagem
397 x 248 x 303 mm
Dimensões de palete (L x P x A)
Lâmina deslizante = 1.219 x 1.016 x 2.466 mm, palete NA = 1.219 x 1.016 x 2.289
mm, palete EMEA/APJ = 1.219 x 2.016 x 1.982 mm
Dimensões do palete
Slipsheet = 48 x 40 x 97.1 in, NA pallet = 48 x 40 x 90.1 in, EMEA/APJ pallet = 48 x
40 x 78.0 in
Dimensões máximas (L x P x A)
13,46 x 12,20 x 12,56 pol.
Dimensões máximas (L x P x A)
342 x 310 x 319 mm
Dimensões mínimas (L x P x A)
12,20 x 7,79 x 7,48 pol.
Dimensões mínimas (L x P x A)
310 x 198 x 190 mm
Especificações do produto com nomes
longos
Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas
Formatos dos arquivos digitalizados
Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF
pesquisável
Funções avançadas do scanner
Detecção automática de cores, corte automático, autoexposição, auto-orientação,
OCR, remover borda, limpar plano de fundo, remover orifício, eliminar cores,
endireitar página, digitalizar p/ nuvem, digitalizar p/ email, segurança de PDF,
configuração avançada de detecção de alimentação incorreta
Gama de escala ou ampliação de
imagem
Não realizará nenhum dimensionamento arbitrário
Gama de temperaturas de
funcionamento
10 a 35 ºC (50 a 95 ºF)
Gama de temperaturas de
funcionamento
10 a 35ºC
Gama de temperaturas de
funcionamento recomendada
10 a 35 ºC (50 a 95 ºF)
Gama de temperaturas de
funcionamento recomendada
10 a 35ºC
Garantia
Garantia limitada de 1 ano para substituição da unidade completa, suporte Web e
telefónico incluídos. A garantia poderá variar conforme a legislação de cada país.
Visite http://www.hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e
suporte da HP na sua região.
Gramaturas de mídia, ADF suportado
10.7 to 110 lb
Gramaturas de mídia, ADF suportado
40 a 413 g/m²
Informação adicional sobre a HP nos
países
hp.com
Intervalo de umidade para

funcionamento
15 a 80% UR (sem condensação)
Intervalo de umidade para
funcionamento
15 a 80% UR (sem condensação)
Isenção legal da imagem
A imagem do produto pode ser diferente do produto atual
Logos do produto
USB 3.0, TWAIN, ISIS, E-Star, EPEAT, MSFT Windows, Mac
Memória, padrão
512 MB
Modos de entrada de digitalização
Um modo de digitalização predefinido no painel frontal para digitalização HP no
sistema operativo Windows, HP Easy Scan/ICA no sistema operativo Mac e aplicações
de terceiros através de TWAIN, ISIS e WIA
Níveis da escala de cinza
256
Nome da sub marca
ScanJet
Nome do código
Acadia
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[1] Com bandejas de entrada e saída dobradas e tampas fechadas
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[2] Os requisitos de alimentação dependem do país/região onde a impressora é
vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar o scanner
a e anular a garantia do produto.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[3] As velocidades reais podem variar dependendo da resolução de digitalização, tipo
de conexão, desempenho do computador e aplicativo.
Número da nota de rodapé de
consumo de energia
[2]
Número da nota de rodapé de
velocidade de digitalização
[3]
Número de caixas de cartão por
camada de pallet
12
Número de camadas na pallet
Lâmina deslizante 8, palete NA 7, palete EMEA/APJ 6
Número de nota de rodapé das
dimensões
[1]
Número RMN
SHNGD-1602
Número UPC
(201) 889894865427; (AB2) 889894865458; (ABG) 889894865465; (BG8)
889894865472; (BG9) 889894865489; (B19) 889894865496; (BGJ)
889894865434; (ACQ) 889894865526; (ABT) 889894865502; (ABY)
889894865519; (BAZ) 889894865533; (AC4) 889894865441; (AC8)
889894991607; (AKV) 889894991614
Números de tarifa
8471608000

Painel de controle
Botão Digitalizar, botão Cancelar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para
indicação de erros.
País de origem
GSKUs L2753A #201 fabricadas em Taiwan; Fabricado na China para outras opções
de SKU
Peso
3.4 kg
Peso
7,5 lb.
Peso com embagem
11,1 lb
Peso com embagem
5,0 kg
Peso da palete
Lâmina deslizante 484 kg, palete NA 441 kg, palete EMEA/APJ 381 kg
Peso da palete
Slipsheet 1066 lb, NA pallet 971 lb, EMEA/APJ pallet 838 lb
Peso do documento no ADF (máximo)
110 lb
Peso do documento no ADF (máximo)
413 g/m²
Peso do documento no ADF (mínimo)
10.7 lb
Peso do documento no ADF (mínimo)
40 g/m²
Portas
1 x porta USB 3.0 e 1 x USB 2.0
Profundidade de bits
24 bits externo 48 bits interno
Quantidade por palete
Lâmina deslizante 96, palete NA 84, palete EMEA/APJ 72
Requisitos mínimos do sistema
Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em
disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB,
Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta
USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits):
qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850
MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a
Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8
Requisitos mínimos do sistema para
Macintosh
Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; HD 1 GB; Necessário
acesso à Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, 2 GB de
espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a
Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer
Resolução de digitalização, hardware
Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)
Resolução de digitalização, óptica
Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)
Segmento do cliente
SMB
Segurança
IEC 60950-1:2005 +A1+A11+A12 e todas as emendas aplicáveis; CSA/UL 60950-1,
segunda edição (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; Segurança do EAC;
cUL CoC do Canadá; CCC da China; CE da União Europeia; PVOC do Quênia; TER do

Kuwait; SON da Nigéria; SASO da Arábia Saudita; NRCS da África do Sul; BSMI de
Taiwan; Aprovação de segurança da Ucrânia
Serviços (Care Pack)
Serviço HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, para Scanjet N6310 y SJPro3xxx; 3
anos de suporte de troca de hardware HP no seguinte dia útil no local para ScanJet
N6310 y SJPro3xxx
Sistemas operacionais compatíveis
OS X El Capitan 10.11, Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits
Software incluído
HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility,
Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S Readiris OCR, I.R.I.S Cardiris (apenas
Windows), EMC ISIS (apenas Windows)
Tamanho da digitalização (ADF),
máximo
216 x 3100 mm
Tamanho da digitalização (ADF),
máximo
8.5 x 122 pol.
Tamanho da digitalização no ADF
(mínimo)
2 x 2.9 in
Tamanho da digitalização no ADF
(mínimo)
50,8 x 74 mm
Tamanho da mídia (ADF)
Carta EUA: 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.) Ofício EUA: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14
pol.) Executivo EUA: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.) ISO A4: 210 x 297 mm (8,3
x 11,7 pol.) JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.) ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9
pol.) ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.) ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pol.) ISO
A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pol.) ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pol.)
Tecnologia de digitalização
CIS CMOS
Tipo de fonte de alimentação
Adaptador alimentação externa
Tipo de scanner
Folha solta
Tipos de suportes
Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários,
cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes
anteriormente agrafados com agrafos removidos
Umidade de armazenamento
0 a 90% UR (sem condensação)
Velocidade da tarefa
Foto colorida de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) para arquivo (200 dpi, 24 bits, TIFF):
aproximadamente 6,27 s para digitalização de uma imagem; OCR A4 (8,27 x 11,69
pol.), 200 dpi, 24 bits para RTF; aproximadamente 7,45 s para digitalização de uma
imagem, foto colorida de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) para email (150 dpi, 24 bits);
aproximadamente 5,95 s para digitalização de uma imagem; aproximadamente 1,08
s para envio de uma imagem para email. Totalmente 7,03 segundos; PDF A4 (8,27 x
11,69 pol.) para email (300 dpi, 24 bits): aproximadamente 7,36 s para digitalização
de uma imagem; aproximadamente 1,7 s para envio de uma imagem para email.
Totalmente 9,06 segundos
Velocidade de digitalização do
alimentador automático de
documentos
Até 35 ppm/70 ipm
Velocidade de digitalização do
alimentador automático de
documentos

Até 35 ppm/70 ipm
Velocidade de digitalização em modo
de pré-visualização
##VAZIO##
Velocidade de digitalização no OCR
(A4)
< 8 seg.
Velocidade do processador
550 MHz
Versão TWAIN
TWAIN versão 2.1
O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. ©Copyright 2015 HP Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações semaviso prévio. As únicas
garantias dos produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanhamtais produtos e serviços. Nenhuma informação aqui descrita deve ser
utilizada para criar uma garantia adicional. A HP não será responsável.

