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Najnowsza technologia oświetlenia...
Skaner Zeutschel OS 14000 A1 to nowy produkt na rynku, umożliwiający
bezpieczną digitalizację nawet najbardziej wrażliwych oryginałów o
wymiarach do 880 x 640 mm. OS 14000 łączy w sobie ergonomiczny
projekt oraz jakość z najwyższymi standardami digitalizacji. Najnowsza
technologia oświetlenia oraz niezwykle łatwe w użyciu funkcje sprawiają, że
urządzenie to wyznacza nowe standardy w zakresie digitalizacji zbiorów
papierowych. Skaner posiada ponadto innowacyjne rozwiązania
techniczne w tym system poboru balansu bieli, funkcje spowolnienia
skanowania w celu uzyskania jeszcze większego odwzorowania oryginału,
czy system skanowania dwukierunkowego.

ZALETY PRODUKTU

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Najwyższa jakość skanowania: 600 ppi

Rozmiar oryginałów: 880 x 640 mm (>A1)

Najwyższa prędkość skanowania - 6.5 sekund /
300 ppi

Stół skanera: kołyska OT 180 A0, z automatycznie podnoszoną szybą, opcjonalne kołyski do
skanowania starodruków, podświetlane kołyski do skanowania gazet

Perfect Book – technologia skanowania 3D korekta krzywizny łuku książki

Głowica skanera: najwyższa jakość kontrastu (6.3 lp/mm), z wysokiej jakości obiektywem, bez
zniekształceń, głębia ostrości ok. 50 mm / 2 cale

Jednoczesne skanowanie oraz zapis możliwy
dzięki technologii 64bitowej i wielowątkowości
Skanowanie w obu kierunkach
Wysoka produktywność dzięki możliwości
ograniczenia obszaru skanowania (Funkcja ROI)
Doskonała reprodukcja kolorów
Brak promieniowania UV/IR
Brak odbić przy skanowaniu oryginałów o
błyszczących powierzchniach
Ergonomiczna praca z lub bez płyty szklanej

Tryb skanowania: 36 bit kolor / wyjście 24 bit, 12 bit skala szarości / wyjście 8 bit, 1 bit czarno-białe /
wyjście 1 bit
Maksymalna rozdzielczość: 600 ppi
Prędkość skanowania (kolor, A1): 6.5 sekund / 300 ppi, 8.2 sekund / 400 ppi, 12.3 sekund / 600 ppi
Interfejs: Dual Firewire
Perfect Book (opcja): technologia skanowania 3D - korekta krzywizny łuku książki oraz automatyczne
wykrywanie dokumentu
Plik wyjściowy obrazu: standardowe formaty - TIFF nieskompresowany, TIFF G4, JPEG, JP2, TIFF
wielostronicowy, PDF, itd..
Oprogramowanie: OS 12 w technologii 64 bit, zapewniające najwyższą produktywność
Opcjonalne, specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania obrazem umożliwiające: zintegrowane
zarządzanie kolorem, polepszanie kontrastu, rotacja obrazu, czyszczenie, prostowanie, maskowanie itp..
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, 1.1 A, inne rodzaje na życzenie
Wymiary: OS 14000 wraz ze stołem OT 180 (d x s x w) 1360 mm x 1432 mm x 2310 mm
Akcesoria: Komputer zarządzający skanerem, monitor, przyciski nożne

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

