เอกสารแสดงข้อมลู | NA

สแกนเนอร ์ HP ScanJet Pro 3000 s4
Sheet-feed
เรว็ ประหยัด ออกแบบมาเพื่อรองรับ
ี ี่
งานทกุ ประเภท ตั้งแตง่ านพิมพส์ ท
ทั่วไปจนถึงการจัดการเวิรคโฟลวท
์
ี่
ซั บซ้อน สแกนโปรเจ็คขนาดใหญ่ ให้
เป็นไฟลด์ ิจิทัล ด้วยความเรว็ สงู ถึง
40 ppm/80 ipm และสแกนผา่ น
ADF ได้ถึง 50 หน้า1 จากจ�ำนวน
สแกนที่แนะนำ� 4,000 หน้าตอ่ วัน
่
ขนาดเล็ก สแกนได้เร ็ว ให้ผลลั พธที์ วางใจได้
ทกุ ครัง้
• สแกนงานสองด้านด้วยความเร็วสงู สดุ ถึ ง 40 ppm/80 ipm1 ที่สามารถจั บภาพสองด้านได้ พร้อมกั น
้ HP ScanJet Pro มีขนาดเล็ ก เพรียว รูปทรงทั นสมั ย วางบนโต๊ ะท� ำงานได้ ลงตั ว
• ได้ พ้ ืนที่ท� ำงานเพิ่มขึน
่
่
ุ เริมการสแกนได้
• ระบบ HP Instant-on ช่วยให้ คณ
อย่างรวดเร็วทั นใจ โดยไม่ต้องรออน
ุ่ เครือง
่
• โหลดกระดาษลงในถาดป้ อนกระดาษอั ตโนมั ติ ได้ มากถึ ง 50 แผ่นต่อครั้ง เพื่อการท� ำงานที่ว่องไว ไม่ต้องคอยเฝ้ าเครือง
่
่ิ
ุ ยว
ิทธ ิภาพให้กับล�ำดั บงานโดยการสังสแกนด้
เพมประส
วยป่ มเดี
่ ใช้บอ่ ยเองได้ ด้วยป่ มเดี
่
ุ ก� ำหนดค� ำสั งการสแกนงานที
ุ ยว
• ท� ำงานประจ�ำได้ คล่องตั วด้วย one-touch scanning ให้ คณ
่
• ส่งไฟล์สแกนไปยั งแอปพลิ เคชั นต่างๆ ได้ โดยตรง ด้วยฟี เจอร ์อั นครบครั นของ TWAIN และ ISIS® ที่มาพร้อมกั บเครือง
• ใช้ Optical Character Recognition (OCR) ช่วยแปลงไฟล์สแกนเป็ นข้ อความที่แก้ ไขได้ ไฟล์ PDF ที่ค้ นหาได้ และไฟล์
ประเภทอื่ นๆ ได้ อย่างง่ายดาย
• แชร ์ ไฟล์สแกนไปคลาวด์ ได้ อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร ์ HP Scan
สแกนเอกสารธรุ กิจได้แบบม ืออาช ีพ

• ก� ำหนดโปรไฟล์การสแกนประเภทเอกสารทั ่วไป และส่งไฟล์สแกนไปยั งปลายทางหลายแห่งได้ ด้วยซอฟต์แวร ์ HP Scan
• สแกนและจั ดระเบียบเอกสาร นามบั ตร และไฟล์ประเภทต่างๆ ด้วยซอฟต์แวร ์ที่มีฟีเจอร ์มากมาย
• สแกนได้ ชัดและอ่านง่าย ด้วยความละเอี ยดสงู ถึ ง 1,200 dpi
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้
วั ดความเร็วในการสแกนที่ 300 dpi (ขาวด�ำ, เกรย์สเกล และสี) ความเร็วในการประมวลผลจริงอาจแตกต่างจากนี้ โดยขึนอยู
ก่ ั บความละเอี ยดในการสแกน เครือข่าย ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร ์ และแอปพลิ เคชั น

ซอฟต์แวร ์

เอกสารแสดงข้ อมูล | สแกนเนอร ์ HP ScanJet Pro 3000 s4 Sheet-feed

ตารางข้อมลู จ�ำเพาะของสแกนเนอร ์ HP ScanJet Pro 3000 s4 Sheet-feed
การสแกนสี

มี

ขนาดผลิ ตภัณฑ์

กว้าง x ลึก x ส ูง: 11.8 x 6.8 x 6.1 นิ้ว ส ูงสุด: 11.8 x 16.2 x 12.2 นิ้ว

เทคโนโลยีการสแกน

CMOS CIS (Contact Image Sensor - เซนเซอร ์แบบสั มผั สภาพ)

น�ำ้ หนั กผลิ ตภัณฑ์

6.0 ปอนด์

ประเภทการสแกน

ป้ อนกระดาษ

ฟี เจอร ์การรับประกัน

ความละเอี ยดในการสแกน

ฮารดแวร
:์ 600 x 600 dpi การอ่านข้อมูลด้วยแสง: สูงสุด 600 dpi
์

รูปแบบไฟล์ที่สแกน

ส�ำหรั บข้ อความและภาพ: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF,
Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) และ PDF ที่ค้ นหาได้

่
่ ส�ำหรับการเปลี่ยนเครืองใหม่
รับประกั นแบบจ�ำกั ดระยะเวลาหนึงปี
ทั้งชุด พร้อมการสนั บสนุนทาง
โทรศั พท์และทางเว็บไซต์ การรับประกั นในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกั นตามกฎหมายก�ำหนด
่ มเกี่ยวกั บตั วเลือกการบริการและการสนั บสนุนระดั บโลกของ HP ในภูมภ
ดูข้อมูลเพิมเติ
ิ าคของ
คุณได้ ที่ hp.com/support

่
โหมดค� ำสังสแกน

่
่ นหนึ ่งโหมดบนแผงด้านหน้ าส�ำหรั บ HP scan ใน Win OS, HP Easy
โหมดค� ำสั งสแกนเริ
มต้
Scan/ICA ใน Mac OS และแอปพลิ เคชั นของบุคคลที่สามผ่าน TWAIN, ISIS และ WIA

ผ่านการรับรองโดย Energy Star

มี

การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

CECP; ผ่านการรั บรองโดย ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver2

แผงควบคุม

ปุ่ มสแกน ปุ่ มเปิ ดปิ ดพร้อมไฟ LED และไฟ LED เพื่อระบุข้อผิดพลาด

่
ซอฟต์แวร ์ที่มาพร้อมกับเครือง

Windows: ไดร ์ฟเวอร ์สแกน HP WIA, ไดร ์ฟเวอร ์สแกน HP TWAIN (32 บิทและ 64 บิท),
HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris,
OpenText ISIS

ความเร็วในการสแกน

สูงสุด 40 ppm/80 ipm

ขนาดที่สแกนได้ สูงสุด

ADF: 8.5 x 122 นิ้ว

ฟี เจอร ์ขั้นสูงของสแกนเนอร ์

ตรวจจั บสีอัตโนมั ติ, ครอบตั ดภาพอั ตโนมั ติ, ปรั บแสงอั ตโนมั ติ, ปรั บทิศทางอั ตโนมั ติ, OCR,
ี ก,
OCR แบบแบ่งโซน, บาร ์ โค้ ดแบบแบ่งโซน, ตั ดขอบ, ล้างพื้นหลั ง, ตั ดรูกระดาษ, แก้ สต
ปรั บหน้ าให้ ตรง, ส่งไฟล์สแกนไปยั งระบบคลาวด์, ส่งไฟล์สแกนไปยั งอี เมล,ความปลอดภั ย PDF,
ตั้ งค่าการตรวจจั บการป้ อนกระดาษผิดขั้ นสูง, Citrix Ready

การสแกน ADF สองหน้ า

มี

ความจุของถาดป้ อนเอกสาร
อัตโนมัติ

มาตรฐาน 50 แผ่น

3

ระบบปฏิบัติการที่ ใช้งานร่วมกันได้ Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32 บิทและ 64 บิท, 2008 R2, 2012 R2,
2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13);
Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro)
ความต้ องการขั้นต�่ำของระบบ

macOS Catalina 10.15,macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13,
Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32 บิทและ 64 บิท, 2008 R2, 2012 R2,
่ อ
2016, 2019 เนื้ อที่ว่างในฮาร ์ดดิ สก์ 2 GB ไดร ์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชือมต่
อิ นเทอร ์เน็ ต พอร ์ด USB, Microsoft® Internet Explorer

พลังงาน

ชนิดแหล่งจ่ายไฟ: อะแดปเตอร ์จ่ายไฟฟ้ าภายนอก ข้อก�ำหนดด้านพลั งงาน: ช่วงแรงดั นไฟ
ขาเข้า: 90 - 264 VAC, พิกัดความถี่: 50 - 60HZ, การใช้งานทั ่วโลก การใช ้ ไฟฟ้ า: 4.4 วั ตต์
(ขณะพร้อมใช้งาน) 24 วั ตต์ (ขณะสแกน) 1.1 วั ตต์ (โหมดสลี ป) 0.1 วั ตต์ (ปิ ดอั ตโนมั ติ)
่ 1
0.1 วั ตต์ (ปิ ดเครือง)

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง

การก่อให้เกิดเส ียง: 59 (dB), 5.9 (B)

สภาพแวดล้ อมขณะใช้งาน

่
ช่วงของอุณหภูม ิขณะใช ้งาน: 50 ถึ ง 95°F อุณหภูม ิทีแนะน�
ำขณะใช ้งาน: 63.5 ถึ ง
้ื
77°F ช่วงของอุณหภูม ิ ในการเก ็บรักษา: -40 ถึ ง 140°F ช่วงของความชนขณะใช
้งาน:
้ ื แนะน�
่
ช่วงความชื้นสั มพั ทธ ์ (RH) 10% ถึ ง 80% ช่วงของความชนที
ำขณะใช ้งาน:
ความชื้นสั มพั ทธ ์ (RH) 30% ถึ ง 70%

ตรวจจับการดึ งกระดาษหลายแผ่น มี
แหล่งจ่ายไฟ (การสแกน)

LED

การตั้งค่าความละเอี ยดการสแกน
(Dpi)

75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1,200 ppi

เวอร ์ชันของ Twain

Windows: 32 บิทและ 64 บิท TWAIN เวอร ์ชั น 2.1; Mac: n/a

ความลึ กของสี (Bit depth) /
ระดั บเกรย ์สเกล

24 บิท (ภายนอก) 48 บิท (ภายใน) 256

คุณสมบัติ ในการส่งไฟล์ดิจิทัล
มาตรฐาน
การเชื่อมต่อ

สแกนไปยั งพีซี สแกนไปยั งไดร ์ฟ USB

หน่วยความจ�ำ

มาตรฐาน: 256 MB

ความเร็วในการประมวลผล

ARM-1176 666 MHz

การจัดการความปลอดภัย

ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดอุปกรณ์

รอบการท�ำงาน (รายวัน)

รอบการท� ำงานรายวั นที่แนะน�ำ: 4,000 หน้ า

อุปกรณ์เสริม

ประเภทเอกสาร

กระดาษที่ตั ดเป็ นแผ่น, กระดาษส�ำหรั บพิมพ์ (เลเซอร ์และหมึก), กระดาษเจาะรู, เช็คธนาคาร,
นามบั ตร, ใบระวางสินค้ า, แบบฟอร ์มที่ ไม่มีคาร ์บอน, แผ่นน�ำพลาสติ กเพื่อป้ องกั นเอกสารที่
บอบบาง, เอกสารที่เคยเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ, บั ตรพลาสติ ก (ความหนาสูงสุด 1.24 มม.)

ชุดเปลี่ยนลูกกลิ้งของ HP SJ2000s2/3000s4/N4000snw1 (7QH79A : 100,000 แผ่น);
ชุดแผ่นน�ำกระดาษของ HP 5 แพ็ค (8PA50A); ชุดผ้ าท� ำความสะอาดของ HP 10 แพ็ค
(C9943B)

น�ำ้ หนั กเอกสาร

10.4 ถึ ง 54.6 ปอนด์

ตัวเลื อกการสนั บสนุนและบริการ
ของ HP

ขนาดเอกสาร

U.S.-Letter: 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว); U.S.-Legal: 215.9 x 355.6 มม.
(8.5 x 14 นิ้ว); U.S.-Executive: 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว); ISO A4:
210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว); JIS B5: 182 x 257 มม. (7.2 x 10.1 นิ้ว); ISO B5:
176 x 250 มม. (7.0 x 9.9 นิ้ว); ISO A5: 148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว); ISO A6:
105 x 148 มม. (5.8 x 4.1 นิ้ว); ISO A7: 74 x 104 มม. (2.9 x 4.1 นิ้ว); ISO A8: 52 x
74 mm (2.0 x 2.9 in)

U9JR0E - บริการของ HP ในการแลกเปลี่ยนมาตรฐาน ScanJet Pro 3xxx ภายในระยะเวลา
3 ปี ; U9JR1E - บริการของ HP ในการแลกเปลี่ยน ScanJet Pro 3xxx ในวั นท� ำการถั ดไป
ภายในระยะเวลา 3 ปี ; U9JR2E - บริการของ HP ในการแลกเปลี่ยน ScanJet Pro 3xxx ถึ งที่
ท�ำงานในวั นท�ำการถั ดไป ภายในระยะเวลา 3 ปี ; U9JR3E - บริการส่งคืน ScanJet Pro 3xxx
ถึ งคลั งสินค้ าของ HP ภายในระยะเวลา 3 ปี ; U9JR4PE - บริการของ HP ในการแลกเปลี่ยน
มาตรฐาน ScanJet Pro 3xxx หลั งการรับประกั น 1 ปี ; U9JR5PE - บริการของ HP ในการ
แลกเปลี่ยน ScanJet Pro 3xxx ในวั นท� ำการถั ดไป หลั งการรั บประกั น 1 ปี ; U9JR6PE บริการของ HP ในการแลกเปลี่ยน ScanJet Pro 3xxx ถึ งที่ท�ำงานในวั นท�ำการถั ดไป หลั งการ

ในกล่องมีอะไรบ้าง

่
สายไฟ 6FW07A อะแดปเตอร ์ สาย USB เครืองสแกนเนอร
์ แผ่นพั บ คู่มือการติ ดตั้ ง

มาตรฐาน: USB 3.0

รับประกั น 1 ปี ; U9JR7PE - บริการส่งคืน ScanJet Pro 3xxx ถึงคลั งสินค้าของ HP หลั งการ
่ มพ์ส่วนบุคคล
รับประกั น 1 ปี ; U9JT1E - บริการของ HP ในการติ ดตั้ งสแกนเนอร ์และเครืองพิ
่ อไร้สาย/เครือข่าย
แบบเชือมต่

ดขู ้ อมลู เพิ่มเติ มได้ ที่
hp.com

้
้
ข้ อก� ำหนดด้านพลั งงานขึนอยู
ป่ ระเทศ/ภูมิภาคทีจ�่ ำหน่ายสแกนเนอร ์ ห้ ามแปลงแรงดั นไฟฟ้ าในการใช้งาน เพราะจะท� ำให้ สแกนเนอร ์เสียหาย และท� ำให้ การรั บประกั นผลิ ตภั ณฑ์มีผลเป็ นโมฆะ การวั ดค่า Energy Star โดยทั ่วไปวั ดโดยอ้างอิ งจากอุปกรณ์ที่ ใช้ ไฟ 115V 2 EPEAT® จดทะเบียนตามสถานที่ที่บั งคั บใช้ การขึนทะเบี
ยน
้
EPEAT แตกต่างกั นไป ในแต่ละประเทศ ดูสถานะการขึนทะเบี
ยนในแต่ละประเทศได้ ที่ http://www.epeat.net 3 ความเร็วในการป้ อนกระดาษ: (ความละเอี ยดทั้ งหมดตั้ งแต่ต่� ำสุดไปจนถึ งความละเอี ยด 300 ppi) กระดาษ A-4 หน้ าเดี ยว (Simplex) 40 แผ่นต่อนาที รูปภาพขนาด A-4 สองหน้ า (Duplex) 80 ภาพต่อนาที
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่
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. ข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ ในเอกสารฉบั บนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ ข้ อมูลการรั บประกั นผลิ ตภั ณฑ์และบริการของ HP นั้ นระบุไว้ ในเอกสารว่าการรั บประกั นโดยชั ดแจ้ ง ซึงแนบมา
่
่
กั บผลิ ตภั ณฑ์หรือบริการดั งกล่าว ห้ ามมิ ให้ ตีความเนื้ อหาใดๆ ในทางที่บ่งชี้ว่ามีการรรั บประกั นนอกเหนื อไปจากที่ระบุไว้ HP ขอสงวนสิทธิที์ จะไม่
รับผิดชอบต่อข้ อผิดพลาดทางเทคนิ คหรือทางเนื้ อหา หรือการละเว้ นสิงใดอั
นเกิ ดจากความผิดพลาดในการการ
พิมพ์เอกสารมา ณ ที่นี้
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