
HP ScanJet Pro 2500 f1 flatbedscanner

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die een veelzijdige,
krachtige scanner zoeken voor snelle ad-hoctaken en routinetaken.

1 Scansnelheden tot 40 ipm, gemeten bij 300 dpi (zwart-wit, grijstinten en kleur). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
2 In vergelijking met producten die gebruikmaken van traditionele fusertechnologie en CCFL (cold cathode fluorescent lamp) kopieertechnologie.

Werk productiever met een snelle,
veelzijdige scanner
● Produceer tot 40 afbeeldingen per minuut1met
dubbelzijdig scannen en een automatische
documentinvoer voor 50 pagina's.

● Scan pagina's tot 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 inch) via
de automatische documentinvoer en gebruik de
flatbed voor dikke media.

● Geen opwarmtijd – dankzij Instant-on technologie
kunt u snel beginnen met scannen.2

● Maak bureauruimte vrij. Deze kleine, compacte,
modern ogende HP ScanJet is heel geschikt voor op
uw bureau.

Automatiseer en stroomlijn uwworkflow
● Stroomlijn routinetaken met scanknoppen – creëer
zelf sneltoetsen voor terugkerende scantaken.

● Definieer scanprofielen voor gangbare
documenttypen en scan naar verschillende
bestemmingen met HP scansoftware.

● Deel of archiveer scans snel rechtstreeks naar
populaire cloudbestemmingen met HP scansoftware.

● Scan rechtstreeks naar applicaties zonder een ander
programma te openen dankzij de krachtige
TWAIN-driver van HP.

Scherpe beelden en krachtige
bewerkingstools
● Haal tekst accuraat uit documenten met HP Scan en
I.R.I.S voor verdere bewerking. ReadIris™ Pro
OCR-software.

● Produceer scherpe, levensechte scans van documenten,
afbeeldingen en foto's met resoluties tot 1200 dpi.

● Bewerk en organiseer documenten en foto's handig met
een complete suite veelzijdige software.

● De bijgeleverde HP scansoftware bevat
bewerkingsfuncties om afbeeldingen automatisch te
verbeteren en lege pagina's te verwijderen.



HP ScanJet Pro 2500 f1 flatbedscanner

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Scantechnologie CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Type scanner Flatbed, automatische documentinvoer; Kleurenscans: Ja
Scansnelheid Tot 20 ppm/40 ipm (zwart-wit, grijs en kleur, 300 dpi)
scanresolutie Hardware: Tot 600 x 600 dpi (kleur en zwart-wit, documentinvoer); Tot 1200 x

1200 dpi (kleur en zwart-wit, flatbed)
Optisch: Tot 600 dpi (kleur en zwart-wit, documentinvoer); Tot 1200 dpi (kleur
en zwart-wit, flatbed)

Bestandsformaat voor scannen Voor tekst en afbeeldingen: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT(Text), RTF (Rich
Text) en doorzoekbaar PDF

Invoermodi voor scannen Scanfuncties op frontpaneel: Opslaan als PDF, opslaan als JPEG, e-mailen als
PDF en zenden naar cloud; HP Scan in Windows OS, HP Easy Scan/ICA in Mac OS
en derde-partij applicaties via TWAIN

Lichtbron (scannen) LED (light-emitting diode)
Outputresolutie dpi-instellingen 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 en 1200
Grijstinten/bitdiepte 256; Bitdiepte: 24-bits
Printvolume (dagelijks) Tot 1500 pagina's (ADF)
Detectie meervoudige invoer Nee
Capaciteit automatische
documentinvoer

Standaard, 50 vel

Dubbelzijdig scannen met
documentinvoer

Ja

Mediaformaat (documentinvoer) A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Mediagewicht (documentinvoer) 60 tot 105 gr/m²
Externe I/O-poorten Hi-Speed USB 2.0
Standaard interfacemogelijkheden Hi-Speed USB 2.0
Bedieningspaneel 5 knoppen (inclusief Slaap-/Aan-uitknop); 7 LED's (zoals Aan-uit, Fout, Scannen

naar bestemming en Enkelzijdig/Dubbelzijdig)
Geavanceerde scannerfuncties Dubbelzijdig scannen in één gang; Scannen met één knop; OCR;

Configureerbare scansneltoetsen
Ondersteunde mediatypen Papier (banner, inkjet, foto, gewoon), enveloppen, etiketten, kaarten

(systeemkaarten, wenskaarten)
Twain-versie TWAIN-gecertificeerd. Versie 2.1
Inbegrepen software HP scannerapparaatdriver, HP WIA scandriver, HP TWAIN scandriver

(gecertificeerd), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Event Handler (knop), HP
Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort,
ArcSoft PhotoStudio, SDK (softwareontwikkelkit), LPDF (bestand met link om
software te downloaden), geen Mac-software op cd

Compatibele besturingssystemen Windows 10, 8/8.1, 7; Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite)
Minimum systeemeisen PC: Windows 7 of hoger, 2-GHz processor, 2 GB RAM, 170 MB vrije schijfruimte

(alleen driverinstallatie), USB 2.0, 1024 x 768 SVGA-monitor; Mac: Mac OS X
v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite), 1 GB vrije schijfruimte,
internettoegang

Omgevingscondities Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Temperatuur bij opslag: -40 tot 60°C
Aanbevolen temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 15 tot 80% rel (niet-condenserend)
Luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 90% rel (niet-condenserend)

Voeding Stroomverbruik: 4,73 Watt (standby), 1,68 Watt (slaapstand), 0,13 Watt
(auto-uit), 0,14 Watt (handmatig uit)
Voeding: Ingangsspanning: 90 tot 264 V, 50/60 Hz

Geluidskrachtemissie 6,3 B(A)
ENERGY STAR Ja
productcertificaten/veiligheid IEC 60950-1:2005 +A1 en alle van toepassing zijnde aanvullingen; CSA/UL

60950-1, 2e editie (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC
veiligheid; Europese Unie CE; Kenia PVOC; Koeweit TER; Nigeria SON;
Saoedi-Arabië SASO; Zuid-Afrika NRCS; Oekraïne veiligheidsgoedkeuring

EMC Klasse B emissie; CISPR 22:2008 (Internationaal); Europese Unie EMC-richtlijn
2004/108/EC, EN 55022:2010 (CE-merk); EAC EMC-certificaat; Oekraïne
EMC-goedkeuring; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013
(flikkering); Immuniteit CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Afmetingen 451 x 351 x 122 mm; met verpakking: 548 x 194 x 465 mm
gewicht 4,3 kg; met verpakking: 6,1 kg
Meegeleverd in de doos L2747A: HP ScanJet Pro 2500 f1 flatbedscanner; HP ScanJet Pro 2500 f1

flatbedscannerengine; Installatiegids; Cd met HP scansoftware en drivers; HP
Bonus Pack software-cd; Supportflyers; Stootkussens; USB-kabel; Netadapter;
Netsnoeren

accessoires L2748A HP ScanJet Pro 2500 f1 Roller Replacement Kit
Garantie Een jaar hardwaregarantie, telefonische support en support via het web

inbegrepen. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op
http://www.hp.com/support voor informatie over HP's service- en
supportopties van topklasse in uw regio.

Service- en supportopties U8TG7E HP 3 jaar exchange service op volgende werkdag voor ScanJet Pro
2500
U8TG9E HP 3 jaar onsite exchange service op volgende werkdag voor ScanJet
Pro 2500
U8TH2PE HP 1 jaar post-warranty, exchange service op volgende werkdag
voor ScanJet Pro 2500 Service
U8TH3PE HP 1 jaar post-warranty, onsite exchange service op volgende
werkdag voor ScanJet Pro 2500

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te
verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel
van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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