
Kompaktowy skaner samoobsługowy w nowej 
odsłonie, przeznaczony do digitalizacji 
dokumentów max. formatu A3+. Zeta gwarantuje 
jakość i bezpieczeństwo na poziomie 
profesjonalnych skanerów dziełowych. Urządzenie 
nie wymaga skomplikowanej instalacji, a 
skanowanie można rozpocząć od razu po 
rozpakowaniu i podłączeniu go do zasilania. 
Otrzymane skany można zapisać do pamięci USB, 
wysłać na pocztę elektroniczną lub tablet/telefon, 
wydrukować czy też zamieścić na serwerze FTP. 
Skaner wyposażony jest w wysokiej jakości ekran 
dotykowy o przekątnej 21,5", umożliwiający 
kontrolę procesu skanowania oraz szybki 
komputer sterujący z dyskiem SSD. Tryb Office 
ułatwi m.in. skanowanie dokumentów biurowych 
bez potrzeby wyciągania ich z segregatora.

panel dotykowy z podglądem skanów
mechanicznie sterowana kołyska, regulowane pulpity z listwami dotykowymi (dotyczy wersji Zeta Comfort) 
płaski stół roboczy z listwami dotykowymi (dotyczy wersji Zeta)
zintegrowany komputer
Perfect Book – automatyczna korekcja krzywizny kart książki, usuwanie cieni, usuwanie obcych obiektów w 
obrębie dokumentu, automatyczny podział strony, itp.
skanowanie do pamięci USB
opcja wydruku i/lub zapisu skanu
autokalibracja, automatyczna korekta balansu bieli,
długość promienia świetlnego ok. 70cm od skanowanego obiektu, zapewniająca równomierne oświetlenie 
oraz bezpieczeństwo skanowanych zbiorów (brak emisji promieniowania UV i IR)

jednoczesne skanowanie i zapisywanie plików (kolejny skan może zostać rozpoczęty przed 
zakończeniem zapisywania poprzedniego)
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ZETA A3

FUNKCJE STANDARDOWEFUNKCJE STANDARDOWE

Szczegółowa specyfikacja na odwrocie

SKANER ZETA W WERSJI COMFORT



Uchwyt do skanowania książek w rozwarciu 1400 – 900 

(tylko dla modelu ZETA Comfort)
Funkcja skanowania do e-mail
Funkcja skanowania do zasobów sieciowych 
Funkcja wysokiej kompresji PDF
Funkcja OCR
Funkcja ZETA Office, zaawansowane skanowanie 
i obróbka dokumentów biurowych
Rozdzielczość optyczna 600 dpi
Przycisk nożny
Stół pod skaner

OPCJE DODATKOWE
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Wersja skanera

Format skanowania 

Technologia przetwarzania obrazu

Czas skanowania 
Rozdzielczość optyczna 
Obsługiwane formaty zapisu 
Głębia ostrości
Grubość skanowanego zasobu 
Wielkość wyświetlacza
Światło

Interfejs komunikacyjny 
Porty zewnętrzne
Wymiary
Waga
Zasilanie

ZETA COMFORT
>A3 (480 x 360 mm)

True Color 42 bit kolor, wyjście 24 bit, 14 bit skala szarości, 
wyjście 8 bit, 1 bit czarno-białe, wyjście 1 bit

ok. 1 sek
300 ppi ( 600ppi - opcja)

TIFF, TIFF wielostronicowy, JPEG, PDF, PDF wielostronicowy
ok. 50 mm

do 50 mm do 100 mm

21,5"

górne, zimne, diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV 
i IR, umożliwiające równomierne oświetlenie skanowanego obiektu, oświetlające 

tylko aktualnie skanowany fragment

Gigabit Ethernet

2 x USB 3.0.
870 x 633 x 629 mm 

ok. 25 kg
100 – 240 V / 50 – 60 Hz
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ZETA A3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Powyższa broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zdjęcia mają charakter poglądowy. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych urządzeń.
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