
Dziedzictwo kulturowe to niezastąpione źródła informacji o życiu człowieka 

i jego historii. Jako, że historyczne księgi, mapy i dokumenty to zasób 

nieodnawialny konieczne jest, aby podjąć działania mające na celu 

zachowanie tych bezcennych zbiorów dla przyszłych pokoleń. 

Skaner Zeutschel OS 12000 V to produkt wyznaczający nowe standardy w 

zakresie skanowania zbiorów o ograniczonym kącie rozwarcia. Górne, 

wolne od refleksów naświetlenie oraz intuicyjny system operacyjny z 

podglądem obrazu na monitorze dają perfekcyjne rezultaty.

Najnowsza kołyska w kształcie „V”  umożliwia niezwykle bezpieczną 

digitalizację nawet najbardziej wrażliwych oryginałów o wymiarach do 480 

(2 x 240) x 380 mm.  Nowy OS 12000 V  łączy w sobie ergonomiczny 

projekt oraz jakość z najwyższymi standardami digitalizacji.

0Maksymalny kąt rozwarcia książki  90

Delikatne, bezdotykowe skanowanie, najwyższa 

wydajność skanowania

Jednoczesne przetwarzanie obu zeskanowanych 

stron, skanowanie bez szyby dociskowej

Funkcja ROI (ograniczenie obszaru skanowania)

Wysoka produktywność

Znakomite rezultaty bez dodatkowej obróbki 

graficznej

Technologia Perfect Book- skanowania w trybie 

3D umożliwiające automatyczne wykrycie 

dokumentu i korekcję łuku książki

Automatyczny pobór balansu bieli 

umożliwiający najlepszą jakość  kolorów

Brak promieniowania UV/IR

Oświetlenie aktywowane tylko w momencie 

skanowania

Brak refleksów świetlnych przy skanowaniu 

dokumentów o błyszczącej powierzchni 

Ergonomiczna pozycja pracy

Powierzchnia skanowania: 

Maksymalna grubość książki:

0Kołyska w kształcie litery 'V' o kącie rozwarcia 90

Tryb skanowania: 

Dostępne rozdzielczości: 

Prędkość skanowania:

Interfejs skanera: 

Technologia Perfect Book:

Obsługiwane formaty plików:

Oprogramowanie: 

Opcjonalne, specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania obrazem umożliwiające m.in.: 

Zasilanie:  

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 

Akcesoria:

480(2x240) x 380 mm

 100 mm

, regulowane ścianki boczne, wskaźnik środka 
dokumentu, ergonomiczny panel kontrolny, regulacja położenia grzbietu książki, zintegrowane przyciski 
uruchamiające skanowanie

36-bit kolor / wyjście 24 bit kolor, 12 bit szary / wyjście 8 bit szary, 1 bit czarno-biały 
/ wyjście 1 bit cz.b.

100 - 600 ppi

 4,5 sek./300 ppi

IEE 1394 (Firewire)

 skanowanie w trybie 3D umożliwiające automatyczne wykrycie dokumentu i 
korekcję łuku książki

 wszystkie standardowe formaty- TIFF nieskompresowany, TIFF G4, JPEG, 
JP2, TIFF wielostronicowy, PDF, PDF wielostronicowy, BMP, PCS, PNG

OS 12 w technologii 64 bit, zapewniające najwyższą produktywność

zintegrowane zarządzanie kolorem, polepszanie kontrastu, rotację obrazu, kadrowanie, czyszczenie, 
prostowanie, maskowanie itp.

230 V, 50/60 Hz, 1.1 A, inne rodzaje na życzenie

 950mm x 800,mm x 1250mm

 Komputer zarządzający skanerem, monitor, przyciski nożne

Odgórny skaner stołowy do oryginałów 
oprawionych...

ZALETY PRODUKTU SPECYFIKACJA PRODUKTU

producent:

*producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia
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