
HP ScanJet Pro 2500 f1 flatbäddsskanner

Idealisk för små och medelstora företag som vill ha mångsidig och
komplett skanning för snabba extrauppgifter och rutinjobb.

1 Skanning med hastigheter om upp till 40 bilder/minut uppmätt vid 300 dpi (svartvitt, gråskala och färg). De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
2 Jämfört med produkter som använder traditionell fixering och kopiering med fluorescerande kallkatodslampa (CCFL).

Sätt fart på produktivitetenmed snabb,
flexibel skanning
● Producera upp till 40 bilder per minut1 med

dubbelsidig skanning och en 50-arks automatisk
dokumentmatare.

● Skanna sidor om upp till 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122
tum) med den automatiska dokumentmataren (ADM)
och använd flatbädden för skrymmande material.

● Ingen väntetid för uppvärmning – med
direktuppvärmningsteknik kan du inleda skanningen
snabbt.2

● Frigör utrymme för arbete. HP ScanJet är liten och
smidig – med en modern design som är perfekt för
den stationära datorn.

Automatisera och effektivisera
arbetsflödet
● Effektivisera rutinuppgifter med enkel skanning –

skapa anpassade enknappsinställningar för
återkommande skanningsjobb.

● Ange skanningsprofiler för vanliga dokumenttyper
och skanna till flera destinationer med programvaran
HP Scan.

● Dela snabbt eller arkivera skanningar direkt till
populära molndestinationer med programvaran HP
Scan.

● Skanna direkt till program utan att öppna ett annat
programmed HPs fullfjädrade TWAIN-drivrutin.

Skarpa bilder och kraftfulla
redigeringsverktyg
● Exakt inläsning av text från dokument och enkel

redigering med HP Scan och I.R.I.S. OCR-programvaran
Readiris™ Pro.

● Du får skarpa, verklighetstrogna skanningar av
dokument, bilder och foton med en upplösning om
maximalt 1 200 dpi.

● Du kan enkelt redigera och organisera dokument och
foton med en komplett uppsättning programvara som
har ett rikt urval funktioner.

● Med de automatiska bildfunktionerna i den medföljande
skanningsprogramvaran från HP kan du förbättra bilder
och ta bort tomma sidor.



HP ScanJet Pro 2500 f1 flatbäddsskanner

TEKNISK INFORMATION
Avläsningsteknik CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Skanningstyp Flatbädd, ADM; Färgskanning: Ja
Skanningshastighet Upp till 20 sidor/40 bilder per minut (sv/v, grått, färg, 300 dpi)
skanningsupplösning Hårdvara: Upp till 600 x 600 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1200 x 1200

dpi (färg och svartvitt, flatbädd)
Optisk: Upp till 600 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1 200 dpi (färg och
svartvitt, flatbädd)

Filformat för skanning För text och bilder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (Text), RTF (Rich Text) och
sökbar PDF

Metod för inläsning vid skanning Skanna, kopiera och faxa från frontpanelen: Spara som PDF, spara som JPEG,
e-posta som PDF och skicka till molnet; HP Scan i Windows OS, HP Easy
Scan/ICA i Mac OS och -program från tredje part via TWAIN

Ljuskälla (skanning) Ljusdiod (LED)
Upplösningsinställningar för
utmatning

75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 och 1 200

Gråskalenivåer/Bitdjup 256; Bitdjup: 24-bitars
Driftscykel (per dag) Upp till 1 500 sidor (ADM)
Detektering av flerarksinmatning Nej
Kapacitet för automatisk
dokumentmatare

Standard, 50 ark

Dubbesidig ADM-skanning Ja
Mediestorlek (ADM) A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Medievikt (ADM) 60 till 105 g/m²
Externa I/O-portar USB 2.0 med hög hastighet
Standardanslutning USB 2.0 med hög hastighet
Kontrollpanel Fem knappar (inklusive viloläge/strömknapp); 7 LED-lampor (inklusive ström,

fel, skanna till destination och enkelsidig/dubbelsidig)
Avancerade skannerfunktioner Dubbelsidig ADF i ett svep; Skanna med en enda knapp; Optisk

teckenigenkänning (OCR); Anpassade snabbknappar för skanning
Media som stöds Papper (banderoll, bläckstråle, foto, vanligt), kuvert, etiketter, kort

(gratulations-, index-)
Twain-version TWAIN-certifierad. Version 2.1
Medföljande program Drivrutin för HP Scanner, drivrutin för HP WIA Scan, drivrutin för HP TWAIN

(certifierad), HP Scan, HP Scanner Utility (skannerverktyg), HP Event Handler
(knapp), HP Windows Installer (installationsprogram), I.R.I.S. Readiris Pro,
I.R.I.S.. Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (utvecklingspaket
för programvara), LPDF (fil med länk för att ladda ner programvara),
Mac-programvara medföljer ej på CD:

Kompatibla operativsystem Windows 10, 8/8.1, 7; Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite)
Lägsta systemkrav PC: Windows 7 eller senare, 2 GHz-processor, 2 GB RAM, 170 MB ledigt

hårddiskutrymme (endast installation av drivrutin) USB 2.0, 1 024 x 768
SVGA-skärm; Mac: Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite), 1 GB
ledigt hårddiskutrymme, Internet-anslutning

Driftsmiljö Driftstemperatur: 10 till 35 °C
Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C
Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 °C
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80% RH (icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 90 % RH (icke-kondenserande)

Strömförsörjning Strömförbrukning: 4,73 W (startklar), 1,68 W (viloläge), 0,13 W (automatisk
avstängning), 0,14 W (manuell avstängning)
Strömförsörjning: Inspänning: 90 till 264 V AC, 50/60 Hz

ENERGY STAR Ja
anpassning till normer/säkerhet IEC 60950-1:2005 +A1 och alla tillämpliga ändringar; CSA/UL 60950-1, andra

utgåvan (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC-säkerhet;
Europeiska unionen, CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudiarabien
SASO; Sydafrika NRCS; Ukraina, säkerhetsgodkännande

Elektromagnetisk kompatibilitet Klass B-utsläpp; CISPR 22:2008 (internationell); Europeiska unionens
EMC-direktiv 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-märkning); EAC
EMC-certifikat; EMC-godkännande i Ukraina; EN 61000-3-2:2014 (övertoner);
EN 61000-3-3:2013 (flimmer); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Produktmått 451 x 351 x 122 mm; med emballage: 548 x 194 x 465 mm
produktens vikt 4,3 kg; med emballage: 6,1 kg
Medföljer L2747A: HP ScanJet Pro 2500 f1 flatbäddsskanner; HP ScanJet Pro 2500 f1

flatbäddsskanner, motor; Installationsguide; HP skanningsprogramvara och
drivrutiner på CD; HP Bonus Pack-programvara på CD; Supportbroschyrer;
Kuddar; USB-kabel; Strömadapter; Nätsladdar

Garanti Ett års begränsad maskinvarugaranti, telefon- och webbsupport ingår.
Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till
http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs förstklassiga service-
och supportalternativ i din region.

Service- och supporttillval U8TG7E HP 3 års ScanJet Pro 2500-service med utbyte nästa arbetsdag
U8TG9E HP 3 års ScanJet Pro 2500-service med utbyte nästa arbetsdag på
plats
U8TH2PE HP 1 års ScanJet Pro 2500-service efter garantin med utbyte nästa
arbetsdag
U8TH3PE HP 1 års ScanJet Pro 2500-service efter garantin med utbyte nästa
arbetsdag på plats.

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts-
och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är
överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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