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םירפס יקרוס
 ןונכת .םירפס לש הליעיו תקיודמ ,הדח הקירסל ידוחיי ןורתפ םיקפסמ םירפס יקרוס
 רפסה תחנה רשפאמ ,קרוסה ילושמ םירטמילימ ינשכ םקוממה ,הקירסה ןולח
 תא רדסל תעדוי לוהינ תנכות .דחוימב םיבע םירפסל םג רשי ףד החיטבמה הרוצב
ןפוד תאצוי הקירס תוכיא .ןוכנה רדסב הקירסה תואצות

A3 דע וא A4 דע הקירס A4A3

Plustek OpticBook 4800

Plustek OpticBook A300 Plus

 םידועיה םיעוצקמה םיקרוסה וקל השדחה תפסותה
 אוה OpticBook 4800-ה .Plustek תיבמ םירפס תקירסל
 ההובג היצולוזר לעב ,)דומעל תוינש 3.6( דאמ ריהמ קרוס
 לע ססובמ OpticBook 4800-ה .Led תרונמ לע ססובמו
 םיילושה בחור( קרוסה ילושמ הקירס רשפאמה ידוחיי בוציע
 לע ןיטולחל חוטש אוהשכ רפסה תחנהו )דבלב מ"מ 2 -
 יצבק תריצי ,דיחי רותפכב הקירס - ףסונב .הקירסה חטשמ

pdf הז בלשב ,תירבעב אל( תימינפ שופיח תורשפא םע(, 
תולקו תוריהמ ,תוטשפב לכה - בוכראו םיצבק לוהינ

םילודג םירפס תקירסל םלועב ידוחייהו ילאדיאה ןורתפה
 םירשפאמ תמדקתמ הקירס תיגולונכטו ידוחיי יסדנה ןונכת
 לבקתמה החירמה טקפא אלל םיקיודמ םיפד תלבק
 OpticBook A300-ה .םיליגר םיקרוסב םירפס תקירסב
 ילטיגיד ןכותל רבעמ רשפאל ,םירפס רמשל ידכ רצונ
 ףד קורסל לגוסמה USB 2.0 קרוס .םילודג םירפס ףותישלו

A3 לש תויתימאו תודח תונומת רציימ , !דבלב תוינש 2.4-ב 
םינוש םיטמרופב םתוא רומשל רשפאמו רפסה ידומע

Plustek OpticBook 4800 on a stand

 היבגמה OpticBook 3900/4800 םירפסה יקרוסל דמעמ
 בצמ - תולעמ 18.8 לש תיוזבו מ"מ 122-ב קרוסה תא
 תקירסב דחוימב - תוילמיפוא הקירס תואצות חיטבמה
השק הכירכ םע םירפס

Plustek OpticBook 3800L
 םירפסה יקרוסמ דחא אוה OpticBook 3800L-ה
 עבש קר חקול .קושב םיטקפמוקהו םיליעיה םיעוצקמה
 OpticBook 3800L-ה .ההובג תוכיאב דומע קורסל תוינש
 קרוסה ילושמ הקירס רשפאמה ידוחיי בוציע לע ססובמ
 .הקירסה חטשמ לע ןיטולחל חוטש אוהשכ רפסה תחנהו
 תורשפא םע pdf יצבק תריצי ,דיחי רותפכב הקירס - ףסונב
 םיצבק לוהינ ,)הז בלשב ,תירבעב אל( תימינפ שופיח
שוטניקמו תונולח .תולקו תוריהמ ,תוטשפב לכה - בוכראו

 ראורבפ
20

19


