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 יסיטרכ תקירסל ןטק קרוס אוה Plustek MobileOffice S601-ה
 סמועל ןנכותמ , תוהז תודועתו יארשא יסיטרכ ,תונוישר ,רוקיב
.דבלב USB רוביחב ינוציח חתמ אלל לעפומ ,ירחסמ הדובע
 ,מ״מ 33x43 לש ילמינימ לדוגב ךמסמ וא הלבק ,סיטרכ לכ
 תיתוכיא הקירס עצבל  םג עדוי קרוסה ,ףסונב .תולקב קרסנ
 .)׳שטניא 6 לע 4( מ״מ 104.9x148 דע לדוגב תונומת לש עבצב
 Pdf טמרופל הקירס תרשפאמ קרוסה לע תקפוסמה הנכותה
 תומיאת םיחיטבמ WIA-ו TWAIN-ל םירבירד .רותפכ תעיגנב
םימושיי יפלאל

רוקיב יסיטרכ לוהינ
 )רוקיב יסיטרכ תארוק( BCR תנכות עיגמ שדחה קרוסה
 ת/לעב םש ,דיקפתה ,הרבחה םש לש יטמוטוא יוהז תרשפאמה
 עדימ .דועו סקפ,ןופלט ,ינורטקלא ראוד תבותכ ,תבותכ ,סיטרכה
 הכימת ןיא .Outlook תנכותל וריבעהל וא לסקאל אצייל ןתינ הז
.תירבעב

הנומת דוביע
 מ"מ 500-ל דע הכימת( מ"מ 148 לע 105 - הקירס חטש
הנומת דוביע תנכות .)TWAIN תועצמאב

םיפסונ םישומש
 סיפוא יכמסמ תרמה תרשפאמ ,תפרוצמה הרמהה תנכות
 לש בר רפסמ קורסלו ימינפ שופיח עצבל ןתינ ןהב pdf יכמסמל
 ןיא .תופסונ תונכותב ךרוצ לכ אלל דחא pdf ךמסמל תנומת
.תירבעב הכימת

Plustek MobileOffice S601

ינכט טרפמ
דל :רוא רוקמ
CIS :רוסנס
600Ddpi :תיטפוא היצולוזר
:הקירס דומ
טלפ טיב 24/48 ,טלק טיב 48 - עבצ
טלפ טיב 8/16 ,טלק טיב 16 - רופא ינווג
טיב 1 - ןבל/רוחש
:הקירס תוריהמ
)300dpi ,עבצ ,A6( תוינש 6
 :הקירס חטש
מ״מ 148 לע 104.9 - ילמיסקמ
מ״מ 43 לע 33 :ילמינימ
עבורמ רטמל ׳רג 120 דע עבורמ רטמל ׳רג 50 - ריינ לקשמ
 דע תוטלבה םע .מ״מ 0.76 דע - תוטלבה אלל :קיטספ יסיטרכ

)ISO7810( מ״מ 1.24
Scan, Custom :הלעפה ירותפכ
USB 2.0  - קשממ
מ"מ 38.5 לע 60.5 לע 174.5 :םייזיפ םידממ
ג"ק 0.19 - לקשמ
TWAIN Compliant - לוקוטורפ

:תוולינ תונכות
Plustek DocAction

ABBYY FineReader 9.0 Sprint 
Hotcard Bizcard Finder 6.0

Plustek DocTWAIN

:תכרעמ תושירד
10-ו 8.1 ,8 ,7 ,הטסיו ,XP תונולח


