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 וד הקירס( סקלפוד םיכמסמ קרוס אוה MobileOffice D430 -ה
 םידיינה הקירסה ירצומ ווקב רתויב ריהמה ,ינועבצו דיינ )תידדצ
 תורשפאו םינטק םידממ ,ההובג תוריהמב הקירס .Plustek לש
 ןורתפל D430 -ה תא םיכפוה םויב םיפד 1500 קורסל
 םיליגר םיפדמ לחה - םיכמסמ לש בחר ןווגמ תקירסל ילמיטפוא
 .דועו תוהז תודועת ,הגיהנ תונוישר ,יארשא יסיטרכ ,םיק'צל דעו
 תוליעי ונממ קיפהל ידכ תושרדנה תונכותה לכ תא ללוכ קרוסה
הדובעה ימוחת לכב תיברימ

תוירקיע תונוכת
)! הקדב םיפד 33( דחוימב ריהמו םידממ ןטק -
 יסיטרכ ללוכ( םיכמסמ לש בחר ןווגמ תקירס -

)הגיהנ תונוישר/יארשא/ריטסלפ
הרוחא וא המידק קורסה ךמסמה תאיציל תורשפא -
םויב םיפד 1500 דע לש הקירסל ןנכותמ -
 הלעפהל - תונוש הקירס תויצקנופ עשת תרדגהל תורשפא -

דחא רותפכב
 וד( סקלפודבו סקלפמיסב ןבל רוחש/רופא ינווג/עבצב הקירס -

)ידדצ
 יוקנו קרוסה הסכמ תמרה י"ע םישמתשמה י"ע הקוזחתו יוקנ -

םירוסנסה
 ,pdf, TIF, Jpeg ,שופיחל ןתינ pdf :םיטמרופ ןווגמל הקירס -

MBP ו-PCX
 בוביסו רושי םיללוכה םימדקתמ םיטמוטוא הנומת ינוקית -

 ץבוקה חטשב ןוכסחל יטמוטוא ךותיחו תוריהב ןונוויכ ,םיפד
OCR-ה יעוציב רופישו

Plustek MobileOffice D430

ינכט טרפמ
CIS םירוסנס ינש :היגולונכט
600dpi :תיטפוא היצולוזר
 600dpi לע 600 :הרמוח תיצולוזר
:הקירס דומ
טלפ טיב 24 ,טלק טיב 48 - עבצ
טלפ טיב 8 ,טלק טיב 16 - רופא ינווג
טיב 1 - ןבל/רוחש
:הקירס תוריהמ
)200dpi ,רופא ינווג ,A4( תוינש 1.8 - סקלפמיס
)200dpi ,רופא ינווג ,A4( תוינש 2.4 - סקלפוד
 12.7 לע 12.7 ,)םומיסקמ( מ"מ 1270 לע 216 :הקירס חטש
)םומינימ(
 35 לע 30 ,)םומיסקמ( מ"מ 1270 לע 240  :ריינ חטש
)םומינימ(
עבורמ רטמ/'רג 125 דע 50 :ריינ לקשמ
 1.24 - טילבת םע ,מ"מ 0.76 - טילבת אל :קיטסלפ יסיטרכ
)ISO 7810( מ"מ
 תויורשפא ןיב ףודפיד ירותפכ ינשו Scan :הלעפה ירותפכ
תונושה הקירסה
USB 2.0  - קשממ
מ"מ 60 לע 94 לע 303 :םייזיפ םידממ
ג"ק 0.96 - לקשמ
TWAIN Compliant - לוקוטורפ

:תוולינ תונכות
Plustek DocAction

ABBYY FineReader 9.0 Sprint Plus
NewSoft Presto! BizCard 6

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


