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Półautomatyczny skaner książkowy
Jest to skaner przeznaczony do digitalizacji dużej ilości książek. Urządzenie
wykorzystuje auto-centrującą kołyskę w kształcie V i automatyczną płytę
szklaną. Technologia bezdotykowa pozwala użytkownikowi na szybki i
stały rytm skanowania. W porównaniu do płaskich skanerów, urządzenia
półautomatyczne typu V, osiągają o wiele wyższą wydajność stron na
godzinę, wykorzystując jednocześnie system skanowania pod kątem 80O,
co jest bezpieczniejsze dla skanowanego materiału.
Cechy:
Kołyska w kształcie litery V o kącie rozwarcia 80O
System szyby dociskowej w kształcie litery V
Zimne światło LED gwarantujące stałe oświetlenie
Czujniki CMOS zapewniające wysoką jakość obrazu
Dostępne 4 modele: A3+ / A2 / A2+ / A1 Intuicyjna i łatwa obsługa

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Maksymalny rozmiar książki:

model A3+: 56 cm x 37 cm (strona 28 cm x 37 cm)
model A2: 60 cm x 44 cm (strona 30 cm x 44 cm)
model A2+: 64 cm x 48 cm (strona 32 cm x 48 cm)
model A1+: 76 cm x 58 cm (strona 38 cm x 58 cm)

Maksymalna grubość książki: 12 cm - 15 cm
Rozdzielczość obrazu: 250ppi / 300ppi - 300ppi / 400ppi
Tryb obsługi: pół automatyczny / manualny
System przechwytywania obrazu: system aparatów cyfrowych 2 x matryca cmos, 12mpix – 36mpix możliwe rozszerzenie do 60mpix
Maksymalny cykl skanowania: 1 500 stron / godzina
Płyta szklana dociskowa: w kształcie litery V, 3mm szkło powlekane
O

Kołyska książkowa: kołyska o kącie rozwarcia 80

Formaty plików: np..: jpeg, tiff, gif, raw, pdf, pdf ocr, xml;
Oprogramowanie: qiscan sw suite qisoft suite umożliwiające przetwarzanie obrazu, kontrolę jakości, konwersję plików, zarządzanie przepływem pracy, obsługę
metadanych oraz ocr**(dodatkowa opłata)
System świetlny: zimne światło led
Gramatura i jakość papieru: bez ograniczeń
Tryb kolorów: 24 bit kolor, 8 bit skala szarości, 1 bit czarno-białe
Komputer: DELL Quadcore i5/2,3 GHz, 4GB ram, 4TB HD Storage, Win 7/64bit Pro

producent:
*producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia

