
Zeta jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie 

bezpiecznego i ekologicznego ksero kopiowania. Nie chcemy produkować 

duplikatów papierowych, kopiując oryginał. Chcemy szybko, bezpiecznie i 

ekologicznie posiadać informację, którą otrzymamy skanując dokument i 

zapisując go pendrive. Skanowanie nigdy nie było tak proste. Jakość i 

bezpieczeństwo najlepszych na rynku skanerów dziełowych, rozdzielczość 

600 dpi, intuicyjne oprogramowanie, prostota użytkowania. To wszystko w 

kompaktowym skanerze. Zeta nie wymaga skomplikowanej instalacji. 

Skanowanie rozpocząć można od razu po rozpakowaniu i podłączeniu 

urządzenia do zasilania. Otrzymane skany można zapisać bezpośrednio do 

pamięci USB, wysłać na pocztę elektroniczną lub aplikacje „Follow Me”, 

wydrukować czy też zamieścić na FTP.

Kompaktowa konstrukcja, rewolucyjny design

Maksymalna rozdzielczość 600 dpi

Tryb skanowania 42 bit kolor

Szybkość skanowania 1 sek.

Automatyczna korekta krzywizny książki

Podgląd skanów w czasie rzeczywistym

Idealna reprodukcja kolorów

Brak oślepiającego dla użytkownika światła

Łatwy w obsłudze

Intuicyjny interfejs użytkownika

Energooszczędny – zgodność z normami 

ENERGY STAR

Skanowanie do pamięci USB, poczty 

elektronicznej, sieci

Menu w wielu językach

Obszar skanowania: 480 x 360 mm

Rozdzielczość optyczna rzeczywista: 300 dpi dla całego obszaru skanowania / 600 dpi dla całego 
obszaru skanowania (opcja dodatkowo płatna)

Stół skanera: ruchome szalki dopasowujące się do grubości ksiązki, zielone dotykowe paski 
uruchamiające skanowanie, wbudowane diody sygnalizujące włączanie/wyłączanie skanera.

Tryby skanowania: kolorowy 42 bitowy, odcienie szarości 14bitowy, czarno/białe 1 bitowy

Czas skanowania: 1 sekunda

Funkcje oprogramowania: - auto kalibracja poprzez automatyczny pobór balansu bieli i automatyczną 
korektę geometrii, - ręczne ustawianie masek skanowania, - wybór trybu skanowania (kolor, skala 
szarości, czarno-białe), - wybór opcji zapisu (strona pojedyncza, obie strony itp..), - obrót skanu w 
prawo/lewo, - możliwość podglądu zeskanowanego dokumentu, - OCR (dodatkowo płatny), - redukcja 
krzywizny książki,  - automatyczne wykrywanie dokumentu, - korekcja łuku książki,  - usuwanie obcych 
obiektów w obrębie dokumentu

Obsługiwana grubość książek: do 10 cm

Głębia ostrości: 8,1 cm

Obsługiwane formaty zapisu: JPEG, TIFF, PDF oraz wielostronicowy TIFF, wielostronicowy PDF

Światło: zimne, diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV i IR

Obsługa: tablet PC, WIN 7 embeded

Sterowanie: przez ekran dotykowy, znajdujący się w płaszczyźnie stołu

Funkcje zapisu: do USB/ do e-mail/ do sieci/ drop box/ bezpośredni wydruk

Rodzaj obudowy: kompaktowe - umożliwiające łatwe przenoszenie

Powierzchnia instalacji  780 x 540 mm

Waga: ok 25 kg

Skaner inny niż wszystkie...

ZALETY PRODUKTU SPECYFIKACJA PRODUKTU

producent:

*producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia
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