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 תויוריהמבו תויצולוזרב ,םידידב םידומע תקירס .A3 טמרופב הקירסל תונורתפ ןווגמ
 םיתוויעה אלל( םירפס תקירסו דחוימב ריהמ ןיזמ תועצמאב הקירס ,תוהובג
 שומשל םיאתמ .)ךכל ןנכותמה Plustek לש ידועי קרוסב םירפס תקירסל םיניפואה
םירוביצ תודסומבו תוירפסב ןיטולחל תיאמצע הקירס תדמעכו יתקלחמ/ידרשמ ,ישיא

םירפסםידידב םיפד וא םירפס תקירס

Plustek OpticBook A300 Plus
 תקירסל םלועב ידוחייהו ילאדיאה ןורתפה
םילודג םירפס
 הקירס תיגולונכטו ידוחיי יסדנה ןונכת
 אלל םיקיודמ םיפד תלבק םירשפאמ תמדקתמ
 םירפס תקירסב לבקתמה החירמה טקפא
 רצונ OpticBook A300-ה .םיליגר םיקרוסב
 ילטיגיד ןכותל רבעמ רשפאל ,םירפס רמשל ידכ
 לגוסמה USB 2.0 קרוס .םילודג םירפס ףותישלו
 רציימ , !דבלב תוינש 2.4-ב A3 ףד קורסל
 רפסה ידומע לש תויתימאו תודח תונומת
םינוש םיטמרופב םתוא רומשל רשפאמו

החוטש הקירס וא ןיזמ

Plustek OpticPro A360

 ןורתפ .םדקתמו שידח ינחלוש A3 קרוס
 9.6( הריהמ הקירסל םישרדנל ילמיטפוא
 היצולוזרב A3 לדוגב לדוגב הקירסל תוינש
 האצוה ,הקיפרג - )300dpi לש
 ,הימדקא ,רפס יתב ,םיקסע,רואל
 304.8 - הקירס חטש .הסדנה ,תולכירדא
USB2.0 - קשממ .מ"מ 431.8 לע

ןכ ? תשרב הקירס

SmartOffice SN8016U SmartOffice SC8016U

אל

 ,םיכמסמ ןיזמ םע ,ינועבצ סקלפוד A3 קרוס
 םיפד 80 לש הקירס בצק רשפאמה ,USB רוביחב
 תונימא תחטבהל Ultrasonic תיגולונכט .הקדב
תוהובג תויוריהמב תמלשומ הנזה

 קשממב יתקלחמ םיכמסמ קרוס
USB הנבומ תשר קשממ וא. 
 הכימתה םע דחי ,לופכה קשממה

 הקירסבו TWAIN, ISIS-ב
 תחא העיגנ תועצמאב
 DocAction תנכות תועצמאב
 הריהמ הקירס םירשפאמ
 הקירסה ימושיי בורב
םירכומה

ןיזמ

םידידב םיפד

החוטש הקירס

? הבושח תוריהמה

ןכתוחפ

Plustek OpticPro A320

 תאצוי תוכיאבו תוריהמ תוקירסל םיקוקזל ילאדיא קרוס
 סוס אוה Plustek OpticPro A360-ה .A3 לדוגב ,ןפוד
 USB קשממ .םילודג םיטמרופב תוקירסל יתימאה הדובעה

 600 לש היצולוזרב A3 לדוגב םיכמסמ קורסל רשפאמ 2.0
 ריהמה קרוסה( ףדל תוינש 2.4 לש תוריהמב dpi 1200 לע
 השיג םירשפאמ ,תונכתל םינתינ הלעפה ירותפכ .)קושב
קרוסה תולועפ לכל ,תחא הציחלב ,הרישי

A3 טמרופב הקירס
ורבפ  רא
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 דעוימה ,בצועמו שידח,ריהמ קד ,A3 קרוס
 ,הקיפרג לש ההובג תוכיאב תוקירסל
 רחא טירפ לכו םיכמסמ ,םינותיע ,תונומת
 קרוסל .מ"ס 43.18 לע 29.70 דע לש לדוגב
 תונכתל םינתינ םירותפכ העברא
 תולועפ לש שארמ הרדגה םירשפאמה
 תופרוצמה תונכותה .תונוש הקירס
 ,הנומת דוביע ,םיכמסמ לוהינ תורשפאמ

OCR )תריצי ,)תירבע ללוכ אל Pdf רבירדו 
TWAIN-ל

Plustek OpticSlim 1680H


