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 תקירסל םדקתמו ליעי ןורתפ ןתונה תשרב םיכמסמ קרוס
 וא תידרשמה תשרל רבחתמ קרוסה .םלש דרשמל םיכמסמ
 תועצמאב קורסל תשרל רבוחמה בשחמ לכל רשפאמו תיתיבה
 בחר ןווגמל ריהמ ינועבצ סקלפוד קרוס .החוטש הקירסב וא ןיזמ
םיטמרופ לש

Plustek SmartOffice PN2040

ינכט טרפמ
600dpi :תיטפוא היצולוזר
 .החוטש הקירסב 600dpi לע 600 :תילמיסקמ הרמוח תיצולוזר

ןיזמה תועצמאב הקירסב 600dpi לע 600
CIS םירוסנס ינש - היגולונכט
 .Letter וא A4 ,עבורמ רטמ/םרג 70 ,םיפד 50 - ןיזמה תנוכת
מ"מ 5 ילמיסקמ ריינ יבוע
)ןיזמה תועצמאב הקירס( ADF תקירס תוריהמ
 ,200dpi ,עבצ דומב הקירס( הקדל םידומע 10/הקדל םיפד 9
)A4 ףד לדוג

 ,200dpi ,רופא ינווגב הקירס( הקדל םידומע 40/הקדל םיפד 20
)A4 ףד לדוג

 ,200dpi ןבל/רוחשב הקירס( הקדל םידומע 40/הקדל םיפד 20
 דבעמ תוריהמב םייולת הקירסה תוריהמ ינותנ)A4 ףד לדוג
.הקירסה תעצבתמ וב םושייהו בשחמה ןורכז ,בשחמה
 12.7 .)םומיסקמ( מ"מ 297 לע 216 - )החוטש( הקירס חטש
)םומינימ( 12.7 לע
 לע 13.2 .)םומיסקמ( מ"מ 216 לע 356 - )ןיזמ( הקירס חטש

)םומינימ( 13.2
 A4-ל דע )החוטש( ריינ חטש
 90 לע 50.8 .)םומיסקמ( מ"מ 220 לע 356 - )ןיזמ( ריינ חטש
  )םומינימ(
עבורמ רטמ/'רג 120 דע 50 :ריינ לקשמ
1000 )םיפדב( תימוי הקירס חפנ
 הפלחהל ןתינ .100,000 - תוקירסב Roller -ה לש םייחה ךרוא
 שמתשמה י"ע
 י"ע הפלחהל ןתינ .25,000 - תוקירסב Pad -ה לש םייחה ךרוא
 שמתשמה
)ADSL רוביח( RJ45 רבחמ ,USB 2.0  - קשממ
Scan, OCR, Custom :הלעפה ירותפכ
מ"מ 101 לע 326 לע 418 :םייזיפ םידממ
ג"ק 3.78 - לקשמ
TWAIN Compliant - לוקוטורפ

:תוולינ תונכות
Plustek DocAction

NewSoft Presto! PageManager 7.23 
ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus

Plustek DocTwain
NewSoft Presto! BizCard 3

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

תוירקיע תונוכת
ןיזמ תועצמאב הקירסל החוטש הקירס ןיב יטמוטוא יוהז -
בשחמל תורישי USB 2.0 רוביח וא תשרל RJ45 תאיצי -
 וד( סקלפודבו סקלפמיסב ןבל רוחש/רופא ינווג/עבצב הקירס -

)ידדצ
- 600dpi
הקדל םידומע 40/הקדל םיפד 20 לש הקירס תוריהמ -
םיפד 50 - ריינה ןיזמ תלוכת -
A4-ל דעו רוקיב סיטרכ לש לדוגמ הקירס -
Scan, OCR, Custom :הלעפה ירותפכ השולש -
 ,pdf, TIF, Jpeg ,שופיחל ןתינ pdf :םיטמרופ ןווגמל הקירס -

MBP ו-PCX
TWAIN-לו תונולחל םירביירד -

Auto Threshold Auto Rotate

Auto Crop &Deskew םיקיר םיפד תרסה

Color Dropout 
עבצ לש תיטמוטוא הרסה


