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Najnowsza technologia wykorzystująca
czujniki CMOS
System delikatnego skanowania książek w kącie rozwarcia 100o. Szyba
dociskowa skonstruowana ze specjalnego powlekanego szkła, ułatwiająca
szybką i bezproblemową obsługę. Zwarta konstrukcja i budowa urządzenia
zapewnia niezwykłą wydajność w manualnym trybie skanowania.
Cechy:
Kołyska w kształcie litery V o kącie rozwarcia 100o
System szyby dociskowej w kształcie litery V
Format skanowania: model A1 / A2
Zimne światło LED gwarantujące stałe oświetlenie
Czujniki CMOS zapewniające wysoką jakość obrazu
Oprogramowanie SW Suite pozwalający na przetwarzanie obrazu i
zarządzanie pracą Intuicyjna i łatwa obsługa

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Maksymalny obszar skanowania: model A2: 58 cm x 44 cm (na stronę 29 cm x 44 cm), model A1: 82 cm x 61 cm (na stronę 41 cm x 61 cm)
Rozdzielczość obrazu Model A2: opcja 1: 300ppi rozdzielczość optyczna / 400ppi rozdzielczość interpolowana
opcja 2: 400ppi rozdzielczość optyczna / 500 – 600 ppi rozdzielczość interpolowana
Rozdzielczość obrazu Model A1: opcja 1: 250 ppi rozdzielczość optyczna / 300 – 400 ppi rozdzielczość interpolowana
opcja 2: 300ppi rozdzielczość optyczna / 400–600 ppi rozdzielczość interpolowana
Tryb obsługi: manualny
System przechwytywania obrazu: System Aparatów Cyfrowych 2 x Matryca CMOS, 12MPIX – 36MPIX
Rozdzielczość obrazu: 300 – 600 ppi
Maksymalna grubość książki: 16 cm
System Świetlny: zimne światło LED
O

Kołyska książkowa: kołyska o kącie rozwarcia 100

Płyta szklana dociskowa: w kształcie litery V, 3mm szkło powlekane
Formaty plików np.: JPEG, TIFF, GIF, RAW, PDF, PDF OCR, XML;
Oprogramowanie: QiScan Standard umożliwiające przetwarzanie obrazu, kontrolę jakości, konwersję plików, zarządzanie przepływem pracy, obsługę metadanych
oraz OCR**(dodatkowa opłata)
Głębia kolorów: 24-bit kolor, 8-bit skala szarości, 1-bit czarno-biały
Wymiary: 60cm x 98cm x 110cm
Waga: 75,5 kg
Komputer (rekomendowany): Windows 7 lub wyższy, 4 GB RAM lub wyższy, 100 GB przestrzeni dyskowej

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

