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OmniScan 15000 Comfort

SPECYFIKACJA PRODUKTU

*producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia

Obszar skanowania: 460 x 360 mm (A3)

Rozdzielczość optyczna rzeczywista: 300 dpi dla całego obszaru skanowania 600 dpi dla całego obszaru 
skanowania

Położenie jednostki skanującej: górne

Stół skanera: stół w postaci kołyski z dwoma szalkowymi pulpitami dopasowującymi się do grubości 
skanowanego obiektu z ręczną regulacją rozsuwania pulpitów w pionie; bez szyby dociskowej; w 
szalkach wbudowane listwy dotykowe uruchamiające skanowanie, głębia ostrości 8,1 cm

Tryby skanowania: kolorowy 42 bitowy, odcienie szarości 14bitowy, czarno/białe 1 bitowy

Funkcje oprogramowania: - wypłaszczanie (korekcja łuku kart książki) - kadrowanie - zarządzanie 
kolorem - ulepszenie kontrastu - rotacja obrazu - funkcja redukcji szumów - funkcja spowolnienia 
skanowania  - automatyczne rozpoznanie ułożenia książki - możliwość ustawienia dowolnej ilości 
obszarów skanowania 

Obsługiwana grubość książek: do 10 cm

Obsługiwane formaty zapisu: TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2, wielostronicowy TIF, PDF

Światło: zimne, diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV i IR

Żródło światła: górne, długość promienia świetlnego ok 70 cm; umożliwiające równomierne oświetlenie 
skanowanego obiektu,

Funkcje skanera: autokalibracja poprzez automatyczny pobór balansu bieli oraz automatyczna korekcja 
geometrii skanu

Gwarancja: 12 miesięcy. Serwis świadczony w miejscu użytkowania sprzętu

Komputer: 1x1TB, Win7 x64 ML

Wpływ warunków zewnętrznych: światło zewnętrzne nie ma wpływu na jakość skanu, skanowanie 
odbywa się bez względu na oświetlenie zewnętrzne

Skaner nigdy nie wyglądał tak dobrze...

Nowoczesny design, wysoka jakość skanowania oraz niezwykła szybkość 

sprawiają, że OS15000 wyznacza nowe standardy w zakresie digitalizacji 

zbiorów papierowych. Urządzenie jest także niezwykle proste w obsłudze 

dzięki sprawdzonemu oprogramowaniu Omniscan 12. Najnowszy OS 

15000 został wzbogacony w kołyskę książkową umożliwiającą bezpieczną 

digitalizację nawet najbardziej wrażliwych oryginałów o wymiarach do 460 

x 360 mm.

Z OS 15000 książki i dokumenty skanowane są odgórnie, w pozycji 

zapewniającej im największe bezpieczeństwo. Nie ma potrzeby dociskania 

oryginałów płytą szklaną. Oprogramowanie automatycznie koryguje 

standardowe błędy pojawiające się podczas skanowania - zniekształcone 

litery, obce obiekty w obrębie dokumentu czy krzywiznę łuki książki.

Kompaktowa konstrukcja, rewolucyjny design 

Doskonała reprodukcja kolorów – tryb 42 bit 

kolor

Najwyższa jakość skanowania 600 dpi 

Technologia Perfect Book – automatyczne 

wykrywanie dokumentu oraz korekcja łuku 

książk

Energooszczędność – zgodność z normami 

ENERGY STAR 

Zdalna administracja i serwisowanie urządzenia 

(przez Internet)

Spersonalizowany interfejs użytkownika

ZALETY PRODUKTU
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