
HP Scanjet G4010 fotólapolvasó

Kiemelkedő színhelyesség innovatív 6 színes, 96 bites fényképbeolvasással –
kizárólag a HP-tól. Diák és negatívok beolvasása, a részletek megőrzése
4800 x 9600 dpi hardveres felbontással 1. A kifakult színek helyreállíthatók,
a régi fényképek és diák kijavíthatók.

A HP Scanjet G4010 fotószkenner ideális választás azok számára, akik fényképeket szeretnének nagy színhelyességű
digitális fájlokká alakítani, és a diák és negatívok legapróbb részletét is meg szeretnék őrizni, emellett időnként
dokumentumokat is szeretnének beolvasni.

Kizárólag a HP-tól elérhető 6 színes nagy felbontású fényképbeolvasás, valamint dia- és negatívadapter.
Fényképek átalakítása élénk, nagy színhelyességű digitális képekké fejlett 6 színes 96 bites lapolvasással – kizárólag a
HP-tól. A beépített adapterrel diák és negatívok beolvasása is lehetséges, a 4800 x 9600 dpi felbontással 2 kapott
kontúros, nagy pontosságú eredményekből gyönyörű nyomatok és nagyítások készíhetők. Több eredeti – max. öt 35
mm-es dia, hat negatívkocka vagy négy 10 x 15 cm-es papírkép – beolvasása egyszerre, és mentése külön fájlokba.

Őrizze meg emlékeit – az intuitív eszközök segítenek a régi, sérült képek helyreállításában.
Keltse újra életre a régi vagy sérült fényképeket, diákat és negatívokat az intuitív, egyszerűen használható eszközökkel. A
beépített por- és karceltávolító szoftverrel másodpercek alatt mély benyomást keltő eredményeket érhet el. Helyreállíthatja a
kifakult színeket, eltávolíthatja a vörösszem-hatást, és kiemelheti a sötét fényképek részleteit – mindezt a HP Real Life
technológiákkal. A fontos dokumentumokat egy gombnyomással biztonságba helyezheti tiszta, kontúros képek formájában
– akár 3 dimenziós tárgyakat, például könyveket vagy értéktárgyakat is beolvashat.

Kényelmes lapolvasás a gyorsgombokkal, szerkesztés és megosztás a lapolvasóhoz kapott szoftverrel.
Válassza az optimális beállításokkal működő egygombos fénykép- vagy filmbeolvasást. A másolatokat és nyomatokat is
egy gombnyomással elkészítheti, a mentett PDF-fájlokat pedig egyszerűen megoszthatja. Az egyszerűen kezelhető HP
Photosmart szoftverrel rendszerezheti, szerkesztheti és nagy mellékletek nélkül elküldheti fényképeit. A beolvasott képek a
gyorsan átvihetők a számítógépre a HI-Speed USB kapcsolatnak köszönhetően, mely megfelel az USB 2.0 szabványnak.
A szabadalmaztatott HP technológiának köszönhetően a szkenner azonnal elindul, a képek előnézetét pedig gyorsan
megtekintheti.

1 A maximális felbontást a számítógépes rendszer képességei befolyásolhatják.
2 A maximális felbontást a számítógépes rendszer képességei befolyásolhatják.



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

Hardver: Akár 4800 x 9600 dpi
Megnövelt: Korlátlan

Bit/képpont 96 bites
Szürkeárnyalati színek száma 256
Méretezés 10–2 400%, 1%-os lépésenként
Beolvasási sebesség egy 10 x 15 cm-es színes fénykép beolvasása külön fájlként: 13 másodperc több kép és 29 másodperc egy kép beolvasása

esetén
egy 35 mm-es dia beolvasása fájlként: 6 másodperc több dia és 24 másodperc egy dia beolvasása esetén
35 mm-es negatív beolvasása fájlba: 8 másodperc több negatív és 39 másodperc egy negatív beolvasása esetén
A4-es oldal beolvasása a Microsoft® Word® programba optikai karakterfelismeréssel: 25 másodperc egy kép beolvasása
esetén
egy 10 x 15 cm-es színes fénykép beolvasása megosztáshoz/e-mailben történő küldéshez: 28 másodperc egy kép beolvasása
esetén
A4-es oldal beolvasása PDF-fájlba e-mailben történő küldéshez: 59 másodperc egy kép beolvasása esetén

Előnézeti sebesség 8,5 mp
ADF kapacitás Egyik sem
Dokumentumméret Maximum: 21,6 x 31,1 cm
Fóliaadapter Beépített fóliaanyag-adapter; öt 35 mm-es dia vagy hat 35 mm-es negatívkocka
Vezérlőpult 4 előlapi gomb (beolvasás, filmbeolvasás, másolás, beolvasás PDF-fájlba)
Beolvasási fájlformátum PDF, BMP, TIFF, tömörített TIFF, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG; HTML, TXT, Rich Text Format (RTF); PDF, kereshető PDF
Fényképjavítás HP vörösszemhatás-eltávolítás, HP adaptív megvilágítás, por- és karceltávolítás és színvisszaállítás
Mellékelt szoftverek HP Photosmart szoftver (Windows®), HP Photosmart szoftver Macintosh rendszerre (integrált OCR, HP Photosmart Share, kifakult

színek helyreállítása, por- és karceltávolítás, HP adaptív megvilágítás, HP képszerkesztő a HP automatikus
vörösszemhatás-eltávolító képességeivel)

Kompatibilis operációs rendszerek Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, XP Media Center Edition 2005; Mac OS X v10.3.9,
v10.4 és újabb

Minimális rendszerkövetelmények Pentium® II 233 MHz-es vagy azzal egyenértékű Celeron processzor; 128 MB RAM, 500 MB szabad lemezterület; 800 x 600
képpont felbontású, 16 bites színmélységű SVGA monitor; Windows® 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP
Professional x64 Edition, XP Media Center Edition 2005; USB-port; CD-ROM meghajtó; Internet Explorer 5.01 (SP2 vagy újabb
szervizcsomaggal)
Mac OS X v10.3.9. v10.4 vagy újabb verziója; PowerPC (G3, G4 és G5 processzor), Intel® Core processzor; 128 MB RAM,
(legalább 250 MB javasolt, a v10.4 és ennél újabb rendszereken szükséges), 250 MB szabad lemezterület

Illesztőfelület és csatlakoztathatóság Alapkiépítésben: Hi-Speed USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval
Méretek (sz x mé x ma) 303 x 508 x 98 mm
Tömeg 4,4 kg; csomagolva: 5,56 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 Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); anyagszükséglet: legfeljebb 25 W
ENERGY STAR Igen
Megfelelőségi és biztonsági információk IEC 60950-1:2001, nemzeti előírások, vonatkozó önkéntes és kötelező tanúsítványok: Kanada (cUL), Kína (CCC), Oroszország

(GOST), Európai Unió (UL GS), Tajvan (BSMI), Egyesült Államok (UL)
Elektromágneses megfelelés EU (CE megfelelőségi nyilatkozat), USA (FCC 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
L1956A HP Scanjet G4010

fotószkenner, beépített dia-
és negatívadapter, Hi-Speed

USB 2.0 kábel, tápkábel,
tápadapter, I.R.I.S

regisztrációs adatlap,
nyomtatott beállítási és
támogatási útmutató,

felhasználói útmutatót és
szoftvert tartalmazó CD-k

Terméktámogatás
U4784E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év

U4785E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 1 év

U8134E HP Care Pack, felvétel és
visszaszállítás, 3 év

U4787E HP Care Pack, visszaszállítás a
raktárba, 3 év. Kérjük, a szolgáltatások

elérhetőségét ellenőrizze
HP-partnerénél.

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

találhatja meg.

http://www.scanjet.com    http://www.hp.hu
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