Plustek MobileOffice D430

ה MobileOffice D430 -הוא סורק מסמכים דופלקס )סריקה דו
צדדית( נייד וצבעוני ,המהיר ביותר בקוו מוצרי הסריקה הניידים
של  .Plustekסריקה במהירות גבוהה ,ממדים קטנים ואפשרות
לסרוק  1500דפים ביום הופכים את ה D430 -לפתרון
אופטימלי לסריקת מגוון רחב של מסמכים  -החל מדפים רגילים
ועד לצ'קים ,כרטיסי אשראי ,רשיונות נהיגה ,תעודות זהות ועוד.
הסורק כולל את כל התוכנות הנדרשות כדי להפיק ממנו יעילות
מירבית בכל תחומי העבודה
תכונות עיקריות
 קטן ממדים ומהיר במיוחד ) 33דפים בדקה !( סריקת מגוון רחב של מסמכים )כולל כרטיסיפלסטיר/אשראי/רשיונות נהיגה (
 אפשרות ליציאת המסמך הסרוק קדימה או אחורה מתוכנן לסריקה של עד  1500דפים ביום אפשרות להגדרת תשע פונקציות סריקה שונות  -להפעלהבכפתור אחד
 סריקה בצבע/גווני אפור/שחור לבן בסימפלקס ובדופלקס )דוצדדי (
 נקוי ותחזוקה ע"י המשתמשים ע"י הרמת מכסה הסורק ונקויהסנסורים
 סריקה למגוון פורמטים pdf :ניתן לחיפושpdf, TIF, Jpeg, , MBPוPCX-
 תיקוני תמונה אוטומטים מתקדמים הכוללים ישור וסיבובדפים ,כיוונון בהירות וחיתוך אוטומטי לחסכון בשטח הקובץ
ושיפור ביצועי הOCR-

מפרט טכני
טכנולוגיה :שני סנסורים CIS
רזולוציה אופטית600dpi :
רזולוצית חומרה 600 :על 600dpi
מוד סריקה:
צבע  48 -ביט קלט 24 ,ביט פלט
גווני אפור  16 -ביט קלט 8 ,ביט פלט
שחור/לבן  1 -ביט
מהירות סריקה :
סימפלקס  1.8 -שניות ) ,A4גווני אפור(200dpi ,
דופלקס  2.4 -שניות ) ,A4גווני אפור(200dpi ,
שטח סריקה 216 :על  1270מ"מ )מקסימום( 12.7 ,על 12.7
)מינימום(
שטח נייר 240 :על  1270מ"מ )מקסימום( 30 ,על 35
)מינימום(
משקל נייר 50 :עד  125גר'/מטר מרובע
כרטיסי פלסטיק :לא תבליט  0.76 -מ"מ ,עם תבליט 1.24 -
מ"מ )(ISO 7810
כפתורי הפעלה Scan :ושני כפתורי דיפדוף בין אפשרויות
הסריקה השונות
ממשק USB 2.0 -
ממדים פיזיים 303 :על  94על  60מ" מ
משקל  0.96 -ק" ג
פרוטוקול TWAIN Compliant -
תוכנות נילוות:
Plustek DocAction
ABBYY FineReader 9.0 Sprint Plus
NewSoft Presto! BizCard 6

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