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  Plustek תיבמ יעוצקמ תויפוקישו םימליפ קרוס
 רוביח ,7200dpi לש ההובג תיטפוא היצולוזר ,טיב 64-ב הכימת

USB 2.0, תרונמ Led תא םיביצמ ההובג הקירס תוריהמו 
 םיביטגנ יקרוס לש ןושארה ווקב OpticFilm 8200i SE-ה
 LaserSoft SilverFast SE תנכות תא תללוכ הליבחה .תויפוקישו

Plus 8 )םלועב תיעוצקמה הנכותה - )שוטניקמו תונולחל 
תויפוקישו )םיביטגנ( םימליפ תקירסל

ללכה-ןמ-תאצוי הנומת תוכיא
 הקיטפוא תועצמאב תחטבומ קרוסה לש ההובגה הנומתה תוכיא
 תלעב תיכוכז תשדע םיללוכה תינורטקלא תכרעמו תמדקתמ
,5 לש תיטפוא היצולוזר םע םיטנמלא הנומש 300dpi, רוסנס 

CCD 10,600 לש היצולוזרו ההובג תושיגר לעב ינועבצdpi 
 תועצמאב, 4.1 לש יביטקפא ימניד חווט .ביצי רוא רוקמו

SilverFast Multi-Exposure® / according to ISO 
 - תילמיסקמ תופיפצ לש יטרואת הרידח ךרעו 21550:2004

 ילעב םירוזיאב םיטרפה לכ תגצהו קיודמ עבצ םיחיטבמ ,4.8
 עיגמ ןהילא תויוכיאה .הכומנהו ההובגה הפישחה
 תועצמאב קרו ךא הרבעב תוירשפא ויה OpticFilm 120-ה
ףות יקרוס

יטקפמוקו יטנגלא בוציע
 תוביציו דודיב קפסמ OpticFilm 120-ה לש תכתמה זראמ
 בג בוציע .קרוסה לש ימינפה עינהה תכרעמלו רוסנסל ,תושדעל
 חטשל קבא תסינכ ענומו קרוסה ללכ ידממ תא תיחפמ קרוסה
הקירסה

 תקיודמ הקירס תוחיטבמ שדחמ תוננכותמ םימליפ תוינסחמ
 ילעב מ"מ 120 לש םימליפ יקיזחמ ללוכ OpticFilm 120-ה
 םימליפ םיחיטבמה )טנטפ תנגומ תכרעמ( דורליע ןונוויכ תלוכי
 םימליפ תועוצר ךותחל ךרוצ ןיא .סוקופב הקירסל םיחוטש
 OpticFilm 120-ה .7 לע 6 120 םליפ לש םימיירפ 3 תוללוכה
 ךילהת תא הציאמה םימליפה תענהל תיטמוטוא תכרעמ ללוכ
הקירסה

Plustek OpticFilm 120

Silverfast Ai Studio 8 תנכות
 ביכרמל ותובישחב ההז םיתיעל( בושח ביכרמ הווהמ הנכות
 עיגמ OpticFilm 120-ה.תויעוצקמ תואצות תגשהב )הרמוחה
 - םימליפו תויפוקיש תקירסל םלועב הליבומה הנכותה םע

Silverfast Ai Studio 8 תיבמ LaserSoft. תנכות Silverfast 
 תלוכי תא לצנל תעדויה iSRD תיגולונכט תא )רתיה ןיב( תללוכ
 ,תוטירשו קבא תרסהל קרוסה לש םודא-ארפניאב הקירסה

Multi-Exposure )תלדגהו שערה תנטקהל )הבורמ הפישח 
 יתש ךות תעצבתמה תיטמוטוא iT8 תיצרבילקו ימנידה חווטה
קרוסה םע הדובעב קודה בולישל תננכותמ הנכותה .דבלב תוקד

ינכט טרפמ
Color CCD image sensor :היגולונכט
LED :רוא רוקמ
 - ילמיסקמ טלפ ,10,600dpi - ילמיסקמ טלק :הרמוח תיצולוזר

5,300dpi
 :הקירס דומ
 ,טלק טיב 16 - רופא ינווג .טלפ טיב 24/48 ,טלק טיב 48 - עבצ

טלפ טיב 8/16
 י"פע ,SilverFast Multi-Exposure תועצמאב( 4.1 :ימניד חווט

ISO 21550:2004(
םימליפה תוינסחמ תניעטל תיטמוטוא עניה תכרעמ
 הנבומ :םודא-ארפניא
מ"מ 120 לע 60 :הקירס חטש

IT8 Target : םיעבצב קוידו לויכל - לולכ
USB 2.0 :קשממ
ג"ק 5.7 - לקשמ
 מ"מ 189 לע 374 לע 210 :תודימ
CE, FCC, UL/cUL, TUV :הניקת

:תונכות
LaserSoft SilverFast SE Plus 8

:תכרעמ תושירד
10-ו 8.1 ,8 ,7 ,הטסיו ,XP תונולח
 10.10-לו 10.9 -ל ןוכדע( Mac OS 10.7-10.10 - שוטניקמ


