Plustek eScan A250

ה Plustek eScan A250-הוא הדור השני במשפחת הסורקים
העצמאים של  .Plustekפתרון סריקה עצמאי ,שלם ומהפכני
בתפיסתו .אין צורך בנוכחות מחשב לסריקת מסמכים ולכן לא
נדרשות הגדרות מורכבות ,התקנת דריברים או ידע מוקדם בהפעלה.
ממשק באמצעות מסך מגע בגודל  7אינטש׳ הופך את הסריקה
למהירה ופשוטה .הזינו את המזין במסמכים לסריקה ,בחרו
באפשרויות הסריקה הרצויות ,לחתו כל כפתור ה Scan-על המסך
וקבלו את תוצאות הסריקה על מסך הסורק .כעת נותר לבחור
באחת מששת מאפשרויות השמירה הקיימות

סריקה מלאה שלושה צעדים
 בחרו ,במגע על-גבי המסך ,בהגדרות הרצויות :מוד הסריקה)צבע ,גווני אפור או שחור/לבן( ,לאיזה פורמט לסרוק )PDF,
 (JPEG, TIFFבאיזו איכות )שווה ערך לרזולוציה( ,בהגדרות
נוספות במידה הצורך וליחצו על כפתור הScan-
 צפו בתוצאת הסריקה על המסך וכווננו ,במידת הצורך אתהתוצאה )חיתוך ,ישור ,סיבוב וכד׳ (
 -בחרו ביעד למשלוח התוצאה

תכונות עיקריות :

סריקה למספר יעדים
ניתן לשלוח את הקובץ הסרוק ל:
  Disk-on-Keyהמחובר לאחת משתי יציאות ה USB-שלהסורק
 למחשב/ים באמצעות תקשורת אלחוטית ) ,(WiFiחיבור USBאו חיבור רשת )(Ethernet
 למדיה ניידת באמצעות תקשורת אלחוטית )(WiFi ישירות בדואר אלקטרוני לכתובת FTP -לענן

-

-

-

סורק רשת עצמאי
לא נדרשת נוכחות מחשב
Scan -> View -> Save
הפעלה באמצעות מסך מגע
סריקה ל ,Disk-on-Key-דואר
אלקטרוני ,מחשב ,ענן ,מדיה
ניידת )פלאפונים/טבלטים(
וFTP-
בחרו בהגדרות הרצויות וליחצו על SCAM
יכולות של תקשורת רשת
 Ethernetות׳שורות אלחוטית
)(WiFi
שמירה לפורמטים PDF, JPEG
וTIFF-
יכולת יצירת ספר נמענים
)יחידים וקבוצות( למשלוח
תוצאות הסריקה בדואר-
אלקטרוני
יכולת יצירת ספריה של
תהליכים קבועים )סריקה
צפו בתוצאה ובצעו עריכה במידת הצורך
בפורמט רצוי ,משלוח לקבוצה
מסוימת במייל וכד׳( לצורך
הפעלה חוזרת

בחרו ביעד

מפרט טכני:
רזולוציה אופטית600dpi :
תכולת המזין 50 :דפים ) 70גר׳/מטר מרובע (
מהירות סריקה:
 30דפים לדקה 60/עמודים לדקה)גווני אפור(200dpi ,A4 ,
 10דפים לדקה 20/עמודים לדקה )צבע(200dpi ,A4 ,
שטח סריקה :מקסימלי  216x356 -מ״מ .מינימלי -
 13.2x13.2מ״מ
שטח דף אפשרי :מקסימלי  216x356 -מ״מ .מינימלי -
 50.8x50.8מ״מ
משקל דף אפשרי )עובי( 40 :עד  157גרם למטר מרוב
ממשק:
חיבור USB 2.0
חיבור ) RJ45לרש(ת
)WiFi (802.11 g/n
מסך מגע :
״ ,7רזולוציה של  1280על  800פיקסלים
 ISPלאפשרות צפיה רחבה במיוחד
מערכות הפעלה:
חלונות  ,XPחלוונות  8.1 ,8 ,7ו10-
מקינטוש Mac OS 10.7-10.12 -
אנדרואידiOS ,
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