Plustek SmartOffice PN2040

סורק מסמכים ברשת הנותן פתרון יעיל ומתקדם לסריקת
מסמכים למשרד שלם .הסורק מתחבר לרשת המשרדית או
הביתית ומאפשר לכל מחשב המחובר לרשת לסרוק באמצעות
מזין או בסריקה שטוחה .סורק דופלקס צבעוני מהיר למגוון רחב
של פורמטים
תכונות עיקריות
 זהוי אוטומטי בין סריקה שטוחה לסריקה באמצעות מזין יציאת  RJ45לרשת או חיבור  USB 2.0ישירות למחשב סריקה בצבע/גווני אפור/שחור לבן בסימפלקס ובדופלקס )דוצדדי (
 600dpi מהירות סריקה של  20דפים לדקה 40/עמודים לדקה תכולת מזין הנייר  50 -דפים סריקה מגודל של כרטיס ביקור ועד לA4- שלושה כפתורי הפעלהScan, OCR, Custom : סריקה למגוון פורמטים pdf :ניתן לחיפושpdf, TIF, Jpeg, , MBPוPCX-
 דרייברים לחלונות ולTWAIN-Auto Rotate

Auto Threshold

הסרת דפים ריקים

Auto Crop &Deskew

Color Dropout
הסרה אוטומטית של צבע

דרישות מערכת:
חלונות  ,XPויסטה 8.1 ,8 ,7 ,ו10-

מפרט טכני
רזולוציה אופטית600dpi :
רזולוצית חומרה מקסימלית 600 :על  600dpiבסריקה שטוחה.
 600על  600dpiבסריקה באמצעות המזין
טכנולוגיה  -שני סנסורים CIS
תכונת המזין  50 -דפים 70 ,גרם/מטר מרובע A4 ,או .Letter
עובי נייר מקסימלי  5מ"מ
מהירות סריקת ) ADFסריקה באמצעות המזי(ן
 9דפים לדקה 10/עמודים לדקה )סריקה במוד צבע,200dpi ,
גודל דף (A4
 20דפים לדקה 40/עמודים לדקה )סריקה בגווני אפור,200dpi ,
גודל דף (A4
 20דפים לדקה 40/עמודים לדקה )סריקה בשחור/לבן ,200dpi
גודל דף (A4נתוני מהירות הסריקה תלויים במהירות מעבד
המחשב ,זכרון המחשב והיישום בו מתבצעת הסריקה .
שטח סריקה )שטוחה(  216 -על  297מ"מ )מקסימום(12.7 .
על ) 12.7מינימום (
שטח סריקה )מזין(  356 -על  216מ"מ )מקסימום( 13.2 .על
) 13.2מינימו(ם
שטח נייר )שטוחה( עד לA4-
שטח נייר )מזין(  356 -על  220מ"מ )מקסימום( 50.8 .על 90
)מינימום(
משקל נייר 50 :עד  120גר'/מטר מרובע
נפח סריקה יומית )בדפים( 1000
אורך החיים של ה Roller -בסריקות  .100,000 -ניתן להחלפה
ע"י המשתמש
אורך החיים של ה Pad -בסריקות  .25,000 -ניתן להחלפה ע"י
המשתמש
ממשק  ,USB 2.0 -מחבר ) RJ45חיבור (ADSL
כפתורי הפעלהScan, OCR, Custom :
ממדים פיזיים 418 :על  326על  101מ" מ
משקל  3.78 -ק" ג
פרוטוקול TWAIN Compliant -
תוכנות נילוות:
Plustek DocAction
NewSoft Presto! PageManager 7.23
ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus
Plustek DocTwain
NewSoft Presto! BizCard 3
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