
Skaner automatyczny ROBOTIC Book Scan 3.0 to superszybkie urządzenie 

zaprojektowane specjalnie do digitalizacji dużej ilości książek. Maszyna 

skanuje książki w trybie automatycznym, nie wymaga obsługi operatora, 

przez co skanowanie jest ekonomiczne i efektywne. Skaner wykorzystuje 

mechanizm automatycznego przewracania kartek, a także specjalną 

kołyskę w kształcie litery „V”, dzięki której możliwe jest uchwycenie 

skanowanych stron w pełnym formacie. Urządzenie 3 w 1 – może pracować 

zarówno w trybie automatycznym, pół automatycznym jak i manualnym. 

Maksymalny obszar skanowania: 

Tryb obsługi: 

System przechwytywania obrazu: 

System przewracania kart: 

Rozdzielczość obrazu: opcja 1: 

Maksymalna grubość książki: 

Maksymalny cykl skanowania: 

Kołyska książkowa: 

Kompletny system procesu digitalizacji: 

System świetlny: 

Płyta szklana dociskowa: 

Formaty plików: 

Oprogramowanie: 

Głębia kolorów: 

Wymiary i waga: 

Komputer (rekomendowany): 

model A3+: 56cm x 37cm (na stronę 28cm x 37cm) / model A2: 61cm x 44cm (na stronę 31cm x 44cm)

automatyczny /pół automatyczny / manualny

system aparatów cyfrowych 2 x matryca cmos, 12mpix – 36mpix możliwe rozszerzenie do 60mpix

opatentowany system automatycznego przewracania kart za pomocą „bionicznego palca”, jest inteligentnym rozwiązaniem, 
zapobiegającym podwójnemu pobieraniu kartek

300ppi / opcja 2: 400ppi

15 cm

2 500 stron / godzina

Okołyska o kącie rozwarcia 80

urządzenie posiada wiele przydatnych funkcji w procesie przetwarzania obrazu w jednym trybie pracy (workflow), w tym 
digitalizacja okładki książek, luźnych kart i zakładek

zimne światło led

w kształcie litery V, 3mm szkło powlekane

jpeg, tiff, gif, raw, pdf, pdf ocr, xml;

qiscan suite umożliwiające przetwarzanie obrazu, kontrolę jakości, konwersję plików, zarządzanie przepływem pracy, obsługę metadanych oraz 
ocr**(dodatkowa opłata)

24-bit kolor, 8-bit skala szarości, 1-bit czarno-biały

60cm x 98cm x 110cm / 75,5 kg

DELL Quadcore i5, 4GB RAM, 4 TB Storage, high-end 64bit system

Superszybkie urządzenie do 
digitalizacji...

SPECYFIKACJA PRODUKTU

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