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 ,USB רוביחב ,םיכמסמ ןיזמ םע ,ינועבצ סקלפוד A3 קרוס
 תיגולונכט .הקדב םיפד 80 לש הקירס בצק רשפאמה

Ultrasonic תוהובג תויוריהמב תמלשומ הנזה תונימא תחטבהל
 .הנבומ תשר קשממ וא USB קשממב יתקלחמ םיכמסמ קרוס
 תועצמאב הקירסבו TWAIN-ב הכימתה םע דחי ,לופכה קשממה
 הקירס םירשפאמ DocAction תנכות תועצמאב תחא העיגנ
םירכומה הקירסה ימושיי בורב הריהמ
 
:תוירקיע תונוכת
ןבל/רוחשו רופא ינווג ,עבצב סקלפוד תקירס -
A3 לדוגל לע םיכמסמ תקירס -
׳דכו ,תוהז תודועת ,הגיהנ תונוישר - םיחישק םיסיטרכ תקירס -
םיפד 100 לש ןיזמ -
הלופכ הנזה תעינמל Ultrasonic היגולונכט -
)םידומע 160( הקדל םיפד 80 לש הקירס תוריהמ -
ךרוא מ"ס 127 דע( םיכורא םיכמסמ תקירס -
8,000 :ויל תוקירס -
)םומיח ןמז אלל ,ErP-ו Star Certified( למשחב ינוכסח קרוס-

Plustek SmartOffice SC8016U

ינכט טרפמ
CCD םירוסנס ינש :רוסנס
600dpi :תיטפוא היצולוזר
 600dpi לע 600 :הרמוח תיצולוזר
 - ןיזמה תנוכת

מ"מ 10 )סקמ( ריינ יבוע .Letter וא A4 ,2רטמ/םרג 70 ,םיפד 100
A3 ,2רטמ/םרג 70 ,םיפד 50
רוקיב יסיטרכ 20
יבוע מ"מ דע - )'דכו הגיהנ תונוישר ,יארשא יסיטרכ( יסלפ סיטרכ
:הקירס תוריהמ

)200dpi, A4 ,ל/ש ,רופא ינווג( הקדל םידומע 160/הקדל םיפד 80
)200dpi, A4 ,עבצב הקירס( הקדל םידומע 90/הקדל םיפד 45
)300dpi, A4 ,עבצב הקירס( הקדל םידומע 60/הקדל םיפד 30
)נימ( 13.2 לע 13.2 .)סקמ( מ"מ 2500 לע 297 - הקירס חטש
  )נימ( 63.5 לע 50.8 .)סקמ( מ"מ 2530 לע 305 - ריינה תודימ
עבורמ רטמ/'רג 220 דע 40 :ריינ לקשמ
8000 )םיפדב( תימוי הקירס חפנ
300,000 - תוקירסב Roller -ה לש םייחה ךרוא
100,000 - תוקירסב Pad -ה לש םייחה ךרוא
USB 2.0  - קשממ
ג"ק 3.78 - לקשמ .מ”מ 266 לע 262 לע 436 :םייזיפ םידממ
TWAIN - לוקוטורפ

:תוולינ תונכות
Plustek DocAction

ABBYY FineReader 9.0 Sprint
NewSoft Presto! BizCard 3

Auto Threshold Auto Rotate

Auto Crop &Deskew

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

Auto Mode

Multi-image output

Color Dropout 
עבצ לש תיטמוטוא הרסה

םיקיר םיפד תרסה


