450i

Format

1204 mm

Rowe Scan 450i to wysokiej jakości skaner
wielkoformatowy występujący w trzech modelach o
szerokościach skanowania do 24, 36 i 44 cali. W
połączeniu z systemem Rowe ScanMatrix+ stanowi
unikatowe rozwiązanie w skali światowej. Urządzenie
zapewnia maksymalną ergonomię pracy dzięki takim
funkcjom jak: rozpoznawanie szerokości dokumentu w
czasie skanowania, niwelowanie zagnieceń dzięki
czujnikom kontrolującym dokument oraz w pełni
zautomatyzowane przekształcanie niskiej jakości
dokumentów w doskonałe skany. Napędzane wałki
transportowe w tylnej części urządzenia gwarantują
bezpieczny odbiór dokumentu bez zacięć w obrębie
skanera, a efektywne przesyłanie danych zapewnia złącze
USB 3.0 z systemem RES.

FUNKCJE STANDARDOWE
4 programowalne przyciski, którym można przypisać wybrane funkcje skanowania
Rowe Safe Drive - System bezpiecznego transportu skanowanego dokumentu
Dynamic Stitching – unikatowe rozwiązanie zapewniające poprawne łączenie obrazów częściowych z wszystkich
matryc
Rowe Pro Logic - system poprawy jakości obrazu i redukcji tła
Rowe Selected True Light - innowacyjny system oświetlenia
Documen Improvement System Wszystkie zmiany kontrastu, ostrości, kolorów itd. mogą być wykonywane bez
konieczności ponownego skanowania.
Łatwość wymiany szyby skanera - bez żadnych narzędzi
Skanowanie do sieci, portu USB, drukarki, e-mail, chmury

Szczegółowa specyfikacja na odwrocie

450i

Format

1204 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
24”

36”

44”

24” (622 mm)

36” (927 mm)

44” (1130 mm)

27,4” (696 mm)

39,4” (1001 mm)

47,4” (1204mm)

Wersja urządzenia
Maksymalna szerokość
skanowania
Maksymalna szerokość dokumentu
Długość obrazu

Nieograniczona przez skaner

Grubość mediów

do 2 mm

Rozdzielczość optyczna

do 2400 x 1200 ppi

Prędkość skanowania

Kolor: 2,75 - 5,5 m/min
Tryb czarno-biały: 17,0 m/min

Przetwarzanie obrazu

Wewnętrzne: 48-bit w kolorze, 16 bit w skali szarości
LED

Światło

Rowe ScanManager

Oprogramowanie

USB 3.0

Złącza
Formaty zapisu plików

m.in.. TIFF, JPEG, PDF

Wymiary

332 x 1201 x 126 mm
16 kg

Waga

230V, 50/60 Hz

Zasilanie

OPCJE DODATKOWE
Komputer z monitorem

Wysoka podstawa z możliwością instalacji plotera

Uchwyt na monitor montowany na podstawie skanera

Uchwyt na komputer stacjonarny

Podstawa skanera z uchwytem do dokumentów
Rowe Scan 450i KIT 60 – zwiększający prędkość
skanowanie w kolorze do 5,5 m/min w trybie 400 dpi
turbo
Oprogramowanie Rowe ScanManager PRO – dające
większe możliwości edycji zeskanowanych plików,
istnieje również sposobność współpracy z ploterami
różnych marek.
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