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 שידח ,ריהמ סקלפוד קרוס אוה  SmartOffice PS506U-ה
 .ןחלוש חטש ךסוחה יטקפמוק הנבמב םיעוציב עיצמה ללכושמו
 ולש תמדקתמה הנזהה תלוכי לע תססבתמ PS506U-ה תוליעי
 ןשייח לע ,ותוריהמ לע ,)םיפד 100 דע ליכמה יטמוטוא ןיזמ(
 חפנ לע ,םילופכ םיפד תכישמ ענומה ולש Ultrasonic-ה
 קרוסה .ולש הלעפהה רותפכ תונכת תלוכי לעו תימויה הקירסה
 תוקירסב םג תוהובג הקירס תויוריהמל עיגמו דחוימב ריהמ
ההובג תוריהמב תוינועבצ סקלפוד

:תוירקיע תונוכת
 - דחא ףדמ רתוי לש היוצר ל הכישמ תעינמל ינוסרטלוא ןשייח -
תינמז וב
 םידומע 100/הקדל םיפד 50 לש תיתוכיאו הריהמ הקירס -
300dpi ,ןבל-רוחש וא רופא ינווג הקדל
 45 ב 200dpi-בו דחוימב ההובג תוכיאב ,תינועבצ הקירס -
הקדל םידומע 90/הקדל םיפד
מ"ס 508 דע לש ךרואב םיכמסמ לש הקירס -
 וא רופא ינווג ,ל/ש( הקירסה דומו ףדה לדוג לש יטמוטוא יוהז -
)ינועבצ
 יטמוטוא יוהזו )Deskew( הקירס יתוויע לש תיטמוטוא הרסה -
קרסנה ףדה לדוג לש
םיפד 100 לש הלוכת םע הנזה שגמ -
 םימושייב קרוסה בוליש םירשפאמ ISIS-ו TWAIN-ל םירבירד -
םיכמסמ בוכראו לוהינל םיידועי

Plustek SmartOffice PS506U

ינכט טרפמ
)לופכ רוסנס( CCD Sensor - Duplex :היגולונכט
LED :רוא רוקמ
600x600dpi :הרמוח תיצולוזר ,600dpi :תיטפוא היצולוזר
 :ןיזמ תלוכת

,)A4/ Letter, 70 g/㎡( םיפד 100
 

)מ"מ 1.2- יברימ יבוע( יטסלפ סיטרכ
:הקירס תוריהמ

טירטרופ ,ןבל-רולש.רופא ינווג( הקדל םידומע 100/הקדל םיפד 50
 

300dpi ,A4(
)200dpi ,A4, טירטרופ ,עבצ(הקדל םידומע 90/הקדל םיפד 45
:)קמוע לע בחור( הקירס חטש

 

מ"מ 13.2 לע 13.2 - ילמינימ ,מ”מ 2500 לע 216 - ילמיסקמ
:)קמוע לע בחור( ריינ תודימ
מ"מ 50.8 לע 50.8 - ילמינימ ,מ”מ 5080 לע 244 - ילמיסקמ
עבורמ רטמ/'רג 220 דע 40 :ריינה לקשמ חווט
תינמז-וב דחא ףדמ רתוי לש הקירס יוהזל ינוסארטלוא ןשייח
תוקירס 6,000 - תימוי הקירס תלוכי
תוקירס Roller( - 300,000( תישארה תלגלגה לש םייחה ךרוא
תוקירס 50,000-ל הווש - Pad-ה לש םייחה ךרוא
:הלעפה ירותפכ
Standby-ו Scan ,הטמ ,הלעמ :םירותפכ 4
תונכתל תונתינ הלעפה תויצקנופ 9
USB 2.0 :קשממ
ג"ק 2.7 :לקשמ
ISIS-ו TWAIN  :לוקוטורפ

:תוולינ תונכות
ABBYY FineReader 12 )תלוכי OCR תירבעב(

Plustek DocAction
Plustek DocTwain

Auto Threshold Auto Rotate

Auto Crop &Deskew

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

Auto Mode
Multi-image output


