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Najlepsze odwzorowanie skanowanych
dokumentów...
Model 12000 HQ ma zdecydowanie najwyższej klasy optykę, zapewniając
skany rewelacyjnej jakości. Zastosowane przy jego produkcji technologie
gwarantują najlepsze odwzorowanie skanowanych dokumentów.
Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem nawet dla najbardziej
wymagającego użytkownika. Górne, tylne, wolne od refleksów naświetlenie
oraz intuicyjny system operacyjny, z podglądem obrazu na monitorze dają
perfekcyjne rezultaty.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Obszar skanowania:635 x 460 mm (>A2)
Rozdzielczość: 100 – 600 dpi
Typ: skaner typu „tabletop”
Stół skanera: OMNISCAN OS 12000 HQ Comfort – W postaci kołyski z dwoma szalkowymi pulpitami dopasowującymi się do grubości skanowanego
obiektu, bez szklanej płyty dociskowej, maksymalna grubość książki 100 mm
OMNISCAN OS 12000 HQ Advanced – W postaci kołyski z dwoma szalkowymi pulpitami dopasowującymi się do grubości skanowanego
obiektu, z płytą szklaną dociskową automatycznie otwierana po wykonaniu skanu, możliwość skanowania bez płyty (nie wymaga
demontażu), maksymalna grubość książki 150 mm (osiągana przy skanowaniu z podniesioną płytą szklaną)
Tryby skanowania: kolorowy 36 bitowy, odcienie szarości 12bitowy, czarno/białe 1 bitowy
Oprogramowanie: OS 12 Basic Module, 64 bit, w polskiej wersji językowej
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
Obsługiwane formaty zapisu: TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2, wielostronicowy TIF, PDF, BMP, PCS
Światło: zimne, diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV i IR, oświetlające tylko aktualnie skanowany fragment obiektu,
eliminujące odbicia w zszyciu książki, górne, długość promienia świetlnego min. 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 oraz 23" TFT-Monitor (podwieszany na kolumnie)
Szybkość skanowania: 4 s dla 300 dpi A2 9 s dla 400 dpi A2
Wymiary skanera: 950 mm x 890 mm x 1250 mm / Waga 100kg

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

