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 םיקנבב טרדנטסל ךפהש Plustek תיבמ יראלופופה קרוסה
 הריהמו תינועבצ תיטמוטוא הקירס .ץראב םיבר םידרשמבו
)25ppm/50ipm(, תידדצ וד )Duplex( תידדצ דח וא )Simplex( 
 לגוסמ קרוסה ,םיפד לש הליגר הקירסל ףסונב .ןיזמ תועצמאב
 םייטסלפ םיסיטרכו םיקש ,תוהז תודועת ,יארשא יסיטרכ קורסל
 ןוכסחל ןטק ןחלוש חטשו תוממחתה ןמז תוינש ספא .םירחא
חטשבו היגרנאב

Plustek SmartOffice PL2550

ינכט טרפמ
CIS םירוסנס ינש - היגולונכט
:תיטפוא היצולוזר

החוטש הקירסב 600dpi לע 600
ןיזמה תועצמאב הקירסב 600dpi לע 600
:הקירס תויורשפא
טיב 24 טלפ ,טיב 48 טלק - עבצ
טיב 8 טלפ ,טיב 16 טלק - רופא ינווג
טיב 1 - ןבל/רוחש
:יטמוטואה ןיזמה תלוביק

 .מ"מ 5-מ ןטק ילמיסקמ יבוע ,A4 יפד 50
ריינה לקשמל םאתהב הנתשמ רפסמה .רוקיב יסיטרכ 20
:ןיזמה תועצמאב הקירס תוריהמ
)עבצ ,200dpi, A4( הקדל םידומע 8/םיפד 8

)רופא ינווג ,200dpi, A4( הקדל םידומע 50/םיפד 25
)ןבל רוחש ,200dpi, A4( הקדל םידומע 50/םיפד 25
:הקירס חט
 12.7 לע 12.7 ,)םומיסקמ( מ"מ 297 לע 216 - החוטש הקירס
)םומינימ( מ"מ
 מ"מ 13.2 לע 13.2 ,)םומיסקמ( מ"מ 356 לע 216 :ןיזמ
)םומינימ(
:ירשפא ריינ חטש
 12.7 לע 12.7 ,)םומיסקמ( מ"מ 297 לע 216 - החוטש הקירס
)םומינימ( מ"מ
)םומינימ( מ"מ 114 לע 90 ,)םומיסקמ( מ"מ 356 לע 216 :ןיזמ
עבורמ רטמל 'רג 105 דע 59 :)יבוע( ירשפא ריינ לקשמ
1,500 :םויל תוקירס רפסמ
USB 2.0 - קשממ
TWAIN-ל תומיאת :לוקוטורפ
ג"ק 4.5 :לקשמ
מ"מ 203 לע 327 לע 481 :םידממ

:תוולינ תונכות
Plustek DocAction

Hotcard Bizcard Finder 3.0
NewSoft Presto! PageManager 7.10

ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus

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

תוירקיע תונוכת
 תלוביק .הקדב םידומע 50/םיפד 25 תינועבצ סקלפוד תקירס -

 םיפד 50 לש ןיזמ
החוטש הקירס וא ןיזמ תועצמאב הקירס -
 םיסיטרכו יארשא יסיטרכ ,תוהז תודועת ,רוקיב יסיטרכ תקירס -

םירחא
 OCR, BCR ,שופיחל ןתינ pdf-ל דחא רותפכ תועצמאב הקירס -
(Merge Scan דומב( A3 טמרופו

TWAIN-ב האלמ הכימת -

Auto Threshold Auto Rotate

Auto Crop &Deskew םיקיר םיפד תרסה

Color Dropout 
עבצ לש תיטמוטוא הרסה


