
Skanery z serii OS 12002 przeznaczone są do skanowania 

zbiorów o wielkości do formatu A2+. Wersja Advanced Plus 

wyposażona jest w elektrycznie sterowaną kołyskę oraz szybę z 

regulacja siły docisku. Istnieją również wersje ze stołem 

płaskim bez szyby dociskowej (Comfort), a także z szybą 

dociskową oraz kołyską sterowaną mechanicznie (Advanced). 

Seria 12002 łączy niespotykaną dotąd wydajność z najwyższym 

komfortem obsługi. Dopełnieniem całości jest doskonałe 

oprogramowanie Omniscan, odpowiedzialne zarówno za proces 

skanowania, kontrolę jakości, jak i obróbkę graficzną 

tworzonych kopii.

dotykowy panel sterowania ułatwiający zaawansowaną obsługę skanera (w wersji Advanced Plus dodatkowa 
możliwość zaprogramowania najczęściej używanych, dowolnych funkcji oprogramowania)

elektrycznie podnoszona i opuszczana szyba dociskowa (nie dotyczy wersji Comfort)

możliwość skanowania bez docisku szybą, bez konieczności jej demontażu

automatyczne podnoszenie szyby po skanie, automatyczne rozpoczęcie skanu po zamknięciu szyby (nie dotyczy 
wersji Comfort)

stół szalkowy dostosowujący sie do skanowanego obiektu

elektrycznie sterowana kołyska, regulowane pulpity, możliwość ich przesuwania w pionie i poziomie (nie dotyczy 
wersji Comfort)

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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Szczegółowa specyfikacja na odwrocie
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Komputer z monitorem

Uchwyt na monitor montowany na kolumnie skanera

Moduł oprogramowania Imaging Kit – automatyczne 
wykrywanie dokumentu, zaawansowane zarządzenie 
kolorem, kadrowanie, korekta kontrastu, wyostrzanie, 
rotacja obrazu, filtr szumów, zapis metadanych, 
tworzenie wielu plików różnych formatów z jednego skanu itd.

Moduł oprogramowania Perfect Book – automatyczna 
korekcja krzywizny kart książki, usuwanie cieni, 
usuwanie obcych obiektów w obrębie dokumentu, 
automatyczny podział strony, itp.

0Uchwyt do skanowania książek w rozwarciu 140  – 9

0KIT-90  umożliwia skanowanie książek formatu A1 
0 0w rozwarciu 90  - 120  (nie dotyczy wersji Comfort)

Funkcja przesyłania skanów do e-mail

Funkcja OCR

Funkcja bezpośredniego wydruku

00

Funkcja odczytywania kodów kreskowych

Moduł TWAIN

Moduł Multithread

Stół pod skaner

OPCJE DODATKOWE

   COMFORT                               ADVANCED                                 ADVANCED PLUS
      >A2 (625 x 460 mm)                                         >A2 (622 x 460 mm) 

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

ok. 3,8 sekundy
do 600 ppi

TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2, wielostronicowy TIFF, 
PDF ok. 50 mm

do 100 mm do 150 mm 

Omniscan 12.8 64 bit
górne, zimne, diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV 

i IR, umożliwiające równomierne oświetlenie skanowanego obiektu, oświetlające 
tylko aktualnie skanowany fragment

Gigabit Ethernet

955 x 880 x 1312 mm 955 x 880 x 1362 mm

ok. 120 kg

Wersja skanera

Format skanowania 

Technologia przetwarzania 

Czas skanowania 
Rozdzielczość optyczna 
Obsługiwane formaty zapisu 
Głębia ostrości
Grubość skanowanego 
zasobu
Oprogramowanie

Światło

Interfejs 
komunikacyjny 
Wymiary
Waga

do 150 mm z szyb0ą
do 200 mm bez szyby
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