
Z nowym wielkoformatowym skanerem OS 14000 A2 możliwe jest 

przekroczenie dotychczasowych standardów szybkości i jakości 

digitalizacji. Prędkość skanowania wynoszącą od 3.5 s (format A2) oraz 

system zimnego oświetlenia pozbawionego promieniowania UV i IR 

sprawiają, że możliwa jest bezpieczna digitalizacja najcenniejszy 

oryginałów mierzących do 635 x 460 mm. Dodatkowym atutem urządzenia 

jest opatentowana technologia Perfect Book, która automatycznie wykrywa 

skanowany dokumenty oraz koryguje łuk książki. Omniscan 14000 A2 to 

produkt wyznaczający nowe standardy w zakresie cyfrowej archiwizacji 

zbiorów papierowych, łącząc w sobie ergonomiczny projekt oraz jakość z 

najwyższymi standardami digitalizacji.

Najwyższa jakość skanowania 600 ppi-8 lp/mm

Największa prędkość skanowania - 3.5 sekund / 

300 ppi

Perfect Book – technologia skanowania 3D - 

korekta krzywizny łuku książki

Jednoczesne skanowanie oraz zapis możliwy 

dzięki technologii 64bitowej i wielowątkowości

Skanowanie w obu kierunkach

Wysoka produktywność dzięki funkcji ROI 

(limitowanie obszaru skanowania)

Doskonała reprodukcja kolorów – zgodna ze 

standardami ICC

Brak promieniowania UV/IR

Brak odbić przy skanowanie oryginałów o 

błyszczących powierzchniach

Ergonomiczna praca z lub bez płyty szklanej

Rozmiar oryginałów: 

Kołyska książkowa: 

Głowica skanera z najwyższej jakości obiektywem

Tryb skanowania:

Maksymalna rozdzielczość: 

Prędkość skanowania (kolor, A1): 

Interfejs:

Perfect Book (opcja dodatkowa):

Plik wyjściowy obrazu:

Oprogramowanie:

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

Zasilanie: 

Wymiary: 

Akcesoria:

635 x 460 mm (> A2)

maksymalna grubość 150 mm, opcjonalna kołyska z płytą szklaną (skanowanie z 
lub bez płyty) 

, zapewniającym obraz bez zniekształceń, 
rozdzielczość kontrastu na poziomie 6.3 lp/mm, oraz głębię ostrości ok. 50 mm 

 36 bit kolor / wyjście 24 bit, 12 bit skala szarości / wyjście 8 bit, 1 bit czarno-białe / 
wyjście 1 bit 

600 ppi 

3.5 sekund / 300 ppi, 4.0 sekund / 400 ppi, 6.0 sekund / 600 ppi

 Dwa złącza Fire-Wire

 technologia skanowania 3D - korekta krzywizny łuku książki oraz 
automatyczne wykrywanie dokumentu

 standardowe formaty - TIFF nieskompresowany, TIFF G4, JPEG, JP2, 
wielostronicowy TIFF, PDF, itd.. 

 OS 12 w technologii 64 bit, zapewniające najwyższą produktywność 

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

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

(dł. x szer. x wys.) 940 mm x 1353 mm x 1621 mm

 Komputer zarządzający skanerem, monitor, przyciski nożne

Najwyższy standard digitalizacji...

ZALETY PRODUKTU SPECYFIKACJA PRODUKTU

producent:

*producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia
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