
םידעצ השולש האלמ הקירס
 הקירסה דומ :תויוצרה תורדגהב ,ךסמה יבג-לע עגמב ,ורחב -

 ,PDF( קורסל טמרופ הזיאל ,)ןבל/רוחש וא רופא ינווג ,עבצ(
JPEG, TIFF( תוכיא וזיאב )תורדגהב ,)היצולוזרל ךרע הווש 

Scan-ה רותפכ לע וצחילו ךרוצה הדימב תופסונ
 תא ךרוצה תדימב ,וננווכו ךסמה לע הקירסה תאצותב ופצ -

)׳דכו בוביס ,רושי ,ךותיח( האצותה
האצותה חולשמל דעיב ורחב -

םידעי רפסמל הקירס
:ל קורסה ץבוקה תא חולשל ןתינ
- Disk-on-Key ה תואיצי יתשמ תחאל רבוחמה-USB לש 

קרוסה
 USB רוביח ,)WiFi( תיטוחלא תרושקת תועצמאב םי/בשחמל -

)Ethernet( תשר רוביח וא
)WiFi( תיטוחלא תרושקת תועצמאב תדיינ הידמל -
ינורטקלא ראודב תורישי -
FTP תבותכל -
ןנעל -

Plustek eScan A250

:ינכט טרפמ
600dpi :תיטפוא היצולוזר
)עבורמ רטמ/׳רג 70( םיפד 50 :ןיזמה תלוכת
 :הקירס תוריהמ

)200dpi ,A4 ,רופא ינווג(הקדל םידומע 60/הקדל םיפד 30
)200dpi ,A4 ,עבצ( הקדל םידומע 20/הקדל םיפד 10
 - ילמינימ .מ״מ 216x356 - ילמיסקמ :הקירס חטש

13.2x13.2 מ״מ
 - ילמינימ .מ״מ 216x356 - ילמיסקמ :ירשפא ףד חטש

50.8x50.8 מ״מ
בורמ רטמל םרג 157 דע 40 :)יבוע( ירשפא ףד לקשמ
 :קשממ
 USB 2.0 רוביח
)תשרל( RJ45 רוביח

WiFi (802.11 g/n)
:עגמ ךסמ
 םילסקיפ 800 לע 1280 לש היצולוזר ,7״

ISP דחוימב הבחר היפצ תורשפאל
 :הלעפה תוכרעמ
10-ו 8.1 ,8 ,7 תונוולח ,XP תונולח
 Mac OS 10.7-10.12 - שוטניקמ
iOS ,דיאורדנא

 םיקרוסה תחפשמב ינשה רודה אוה Plustek eScan A250-ה
 ינכפהמו םלש ,יאמצע הקירס ןורתפ .Plustek לש םיאמצעה
 אל ןכלו םיכמסמ תקירסל בשחמ תוחכונב ךרוצ ןיא .ותסיפתב
 .הלעפהב םדקומ עדי וא םירבירד תנקתה ,תובכרומ תורדגה תושרדנ
 הקירסה תא ךפוה ׳שטניא 7 לדוגב עגמ ךסמ תועצמאב קשממ
 ורחב ,הקירסל םיכמסמב ןיזמה תא וניזה .הטושפו הריהמל
 ךסמה לע Scan-ה רותפכ לכ ותחל ,תויוצרה הקירסה תויורשפאב
 רוחבל רתונ תעכ .קרוסה ךסמ לע הקירסה תואצות תא ולבקו
תומייקה הרימשה תויורשפאמ תששמ תחאב

SCAM לע וצחילו תויוצרה תורדגהב ורחב

ךרוצה תדימב הכירע ועצבו האצותב ופצ

דעיב ורחב

03-5615277  סקפ 03-5615322 ןופלט 67134 ביבא לת ,12 ןלוקניל ,מ"עב טנ'גירא
www.arigent.co.il

:תוירקיע תונוכת

יאמצע תשר קרוס -
בשחמ תוחכונ תשרדנ אל -
- Scan -> View -> Save
עגמ ךסמ תועצמאב הלעפה -
 ראוד ,Disk-on-Key-ל הקירס -

 הידמ ,ןנע ,בשחמ ,ינורטקלא
 )םיטלבט/םינופאלפ( תדיינ
FTP-ו

 תשר תרושקת לש תולוכי -
Ethernet תיטוחלא תורוש׳תו 

)WiFi(
 PDF, JPEG םיטמרופל הרימש -

TIFF-ו
 םינעמנ רפס תריצי תלוכי -

 חולשמל )תוצובקו םידיחי(
 -ראודב הקירסה תואצות
ינורטקלא

 לש הירפס תריצי תלוכי  -
 הקירס( םיעובק םיכילהת
 הצובקל חולשמ ,יוצר טמרופב
 ךרוצל )׳דכו ליימב תמיוסמ
תרזוח הלעפה


