Plustek SmartOffice PS456U

ה SmartOffice PS456U Ultrasonic-הוא סורק דופלקס מהיר,
חדיש ומשוכלל המציע ביצועים במבנה קומפקטי החוסך שטח
שולחן .יעילות ה PS456U-מתבססת על יכולת ההזנה
המתקדמת שלו )מזין אוטומטי המכיל עד  100דפים( ,על
מהירותו ,על חיישן ה Ultrasonic-שלו המונע משיכת דפים
כפולים ,על נפח הסריקה היומית ועל יכולת תכנות כפתור
ההפעלה שלו .הסורק מהיר במיוחד ומגיע למהירויות סריקה
גבוהות גם בסריקות דופלקס צבעוניות
תכונות עיקריות :
 חיישן אולטרסוני למניעת משיכה ל רצויה של יותר מדף אחד -בו זמנית
 סריקה מהירה ואיכותית של  80דפים לדקה 160/עמודיםלדקה לצבע ,גווני אפור ושחור לבן
 סריקה צבעונית ,באיכות גבוהה במיוחד וב 300dpi-ב 30דפים לדקה 60/עמודים לדקה
 סריקה של מסמכים באורך של עד  508ס"מ זהוי אוטומטי של גודל הדף ומוד הסריקה )ש/ל ,גווני אפור אוצבעוני (
 הסרה אוטומטית של עיוותי סריקה ) (Deskewוזהוי אוטומטישל גודל הדף הנסרק
 מגש הזנה עם תכולה של  100דפים דריברים ל TWAIN-ו ISIS-מאפשרים שילוב הסורק ביישומיםיעודיים לניהול וארכוב מסמכים
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מפרט טכני
טכנולוגיה) CCD Sensor - Duplex :סנסור כפול( .מקור אורLED :
רזולוציה אופטית .600dpi :רזולוצית חומרה600x600dpi :
תכולת מזין :
 100דפים )  (A4/ Letter, 70 g/mאו  30כרטיסי ביקור
כרטיס פלסטי )עובי מירבי  1.2-מ"מ (
מהירות סריקה :
 80דפים לדקה 160/עמודים לדקה)גווני אפור או שחור/לבן,
פורטריט (300dpi ,A4,
 45דפים לדקה 90/עמודים לדקה)צבע ,פורטריט (200dpi ,A4,
 30דפים לדקה 60/עמודים לדקה)צבע ,פורטריט (300dpi ,A4,
שטח סריקה )רוחב על עומק(:
מקסימלי  216 -על  5,080מ" מ
מינימלי  13.2 -על  13.2מ"מ
מידות נייר )רוחב על עומק( :מקסימלי  244 -על  5,080מ"מ
מינימלי  50.8 -על  50.8מ"מ
טווח משקל הנייר 40 :עד  220גר'/מטר מרובע
חיישן אולטראסוני לזהוי סריקה של יותר מדף אחד בו-זמנית
יכולת סריקה יומית  8000 -סריקות
 9פונקציות הפעלה ניתנות לתכנות
ממשק ,USB 2.0 :משקל 2.7 :ק" ג
פרוטוקול TWAIN :וISIS-
תוכנות נילוות:
) ABBYY FineReader 12יכולת  OCRבעברית(
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