
Hızlı. Paylaşılabilir. Güvenilir.
Esnek. Ekonomik.

Özellikleri
• 45 ppm / 90 ipm’ye kadar hızlar  

200 veya 300 dpi’de*
• Ultrasonik çift besleme algılamalı 50 yapraklık 

ADF tepsisi**
• 8.000 yapraklık günlük görev döngüsü
• Visioneer VAST Network© aracılığıyla 

ağ paylaşımı
• Visioneer Akıllı Yazılım Platformu
• Katlanabilir tasarım, masa alanından 

tasarruf sağlar

*300 dpi renkli olarak 35 ppm/70 ipm
**20lb., 75-90 g/m2 kağıt

K İ Ş İ S E L  TA R AY I C I  İ K İ L İ M İ

Kişisel tarayıcı arayan müşteriler, ciddi 
fiyat-performans ödünleşimleri ile karşı 
karşıyadır. En düşük fiyatlı tarayıcılar yavaştır, 
genellikle büyük işlerde güvenilmezdir ve hayal 
kırıklığı yaratan bir tarama kalitesi sağlayabilir. 
“Kolay” yazılım esnekliği sınırlar, hassas 
ayarları tarar ve ek yazılıma ihtiyaç duymanıza 
neden olabilir. Daha yüksek hızlı tarayıcılar 
genellikle kişisel hepsi bir arada yazıcı kadar 
maliyetlidir, masada daha fazla yer kaplar ve 
daha yüksek sahip olma maliyeti taşır. Ve bir 
ağ üzerinde başkalarıyla paylaşılamazlar. Ev 
ve sanal çalışanlar, karma ofisler ve bir bulut/
mobil altyapı ile günümüzün “her yerden 
çalışma” ortamı göz önüne alındığında, bu 
ödünleşimlerin yeni bir çözüme ihtiyacı 
olduğunu düşünüyoruz.

F İ YAT  V E  P E R F O R M A N S

Yeni Xerox® D35 Tarayıcı, iş için doğru aracı 
seçebilmeniz için kategorisindeki en yüksek 
tarama hızlarını, güvenilir kağıt işlemeyi ve 
çeşitli yazılım uygulamalarını bir araya 
getiriyor. Dakikada 45 sayfaya varan tarama 
hızları (dupleks modunda dakikada 90 

görüntü) ile uzun işler hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilir ve zamandan tasarruf edilir; 
özellikle müşteriler veya iş arkadaşları taramayı 
beklerken önemlidir. Kanıtlanmış bir donanım 
tasarım platformuyla, kişisel olmayan bir 
günlük görev döngüsünü destekler. Yine de 
fiyatı rekabetin çok düşük ucunda. 
Kategorisindeki en hızlı kişisel tarayıcıdır ve az 
yer kaplar. USB’den PC’ye tarayıcı olmasına 
rağmen, yerel ve bulut ağlarında kullanıcılarla 
paylaşılabilir. Artık takas yok.

S O N  İ N Ş A

D35 Tarayıcı, 50 yapraklık otomatik belge 
besleyici ile düz bir kağıt yolu kullanır. 
Ultrasonik çift sayfa algılama yerleşiktir. Kağıt 
belgeleri, fotoğrafları, kalın stokları ve sabit 
kartları tarar. Uzun belge modu, 5994 mm 
uzunluğa kadar sürekli besleme belgelerini 
işler – tıbbi ekipman ve enerji enstrümanı 
okumaları için idealdir. Günde 8.000 sayfalık 
günlük iş hacmi - herhangi bir rakip kişisel 
tarayıcının en az iki katı - bu kanıtlanmış 
teknolojiye olan güvenimizi göstermektedir. 
Kısacası, bu kompakt çözüm 
güvenebileceğiniz bir çözümdür.

G Ü Ç L Ü  YA Z I L I M

Visioneer VAST Network© yazılımı, D35 
Tarayıcının yerel veya bulut ağlarında 
başkalarıyla paylaşılmasına (ana bilgisayar 
aracılığıyla) olanak tanıyan ve müşterilerimize 
daha da ekonomik değer katan yeni ve güçlü 
bir özellik getiriyor. Visioneer’in Akıllı PC 
Yazılım Platformu her kullanıcı tarafından 
kullanılabilir. Visioneer OneTouch®, bir 
düğmeye dokunarak özel tarama iş akışları 
sunar. Visioneer Capture SE, özel tarama 
grupları, tarama verileri çıkarma, barkod 
desteği ve buluta tarama özelliklerini yönetir. 
Tam sürüm ABBYY® FineReader Standard 
(Windows ve macOS) yazılımı, OCR ve PDF 
dosyası düzenleme işlemlerini gerçekleştirir. 
Visioneer Organizer AI, PC tarama (ve diğer) 
dosyalarınızı düzenlemenize, etiketler 
eklemenize, dosya aramanıza ve faturalar ve 
standart formlar gibi benzer belgelerin makine 
öğrenimi belge sınıflandırmasına yardımcı 
olur. macOS için Visioneer Scan Utility, ICA ve 
TWAIN sürücüleri dahildir. Müşteriler, 
ihtiyaçlarına göre bu uygulamalardan birini 
veya tümünü seçebilirler.

Xerox® D35 Scanner
Kişisel Masaüstü Tarayıcı



Xerox® D35 Scanner Ürün Özellikleri

Model Numarası XD35-U

Xerox Parça Numarası 100N03729

Tarama Hızı 
45 ppm / 90 ipm: 200/300 dpi s&b, gri tonlamalı, 200 dpi renk

35 ppm / 70 ipm: 300 dpi renk

Tarama Yöntemi Çift Yönlü Otomatik Belge Besleyici

Görüntü Sensörü Kontak Görüntü Sensörü (CIS)

Işık Kaynağı LED (ışık yayan diyot) anında yanan

Optik Çözünürlük 600 dpi

Çıkış Bit Derinliği 24 bit renkli, 8 bit gri tonlamalı, 1 bit siyah-beyaz

Desteklenen Tarama Medyası Kağıt, plastik kimlik kartları, fotoğraflar

Algılama Ultrasonik çift besleme algılama

Arayüz Yüksek Hızlı USB 2.0

Tarayıcı Boyutları (G x D x Y)
(Kağıt tepsileri kapalıyken) 285 x 170 x 165 mm (11.2" x 6.7" x 6.5")

(Kağıt tepsileri açıkken) 285 x 470 x 325 mm (11.2" x 18.5" x 12.8")

ADF Minimum Belge Boyutu 51 x 74 mm (2" x 2.9")

ADF Maksimum Belge Boyutu 216 x 5994 mm (8.5" x 236")

ADF kağıt kalınlığı aralığı 12 – 110 lbs. (50 ~ 413 g/m2)

ADF Kapasitesi 50 sayfa (20 lb., 75 ~ 80 g/m2 kağıt) 

Ağırlık 2.3 kg (5.1 lb)

Görev Döngüsü 8,000 günde sayfa

Desteklenen İşletim Sistemleri Windows 10, 8, 7 macOS 10.14 – 11.3

Box Contents: Xerox® D35 Tarayıcı, Güç Kaynağı, Güç Fişi Adaptörü, USB Kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Garanti/Destek Kartı
 
* Yalnızca İngilizce 

©2021 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox® ve DocuMate®, Xerox Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya 
diğer ülkelerde ticari markalarıdır ve Xerox Corporation lisansı ile kullanılır. Visioneer, Xerox® yetkili ticari marka lisansına sahiptir. 
Visioneer ve OneTouch®, Visioneer, Inc.ın ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetinde olup bu 
belgede tanınmıştır. Ürün ve hizmetlerin fiyatları, özellikleri, teknik özellikleri, kapasiteleri, görünümü ve kullanılabilirliği bildirilmeden 
değiştirilebilir.   08/21   BR33002-TR

Xerox serisi tarayıcılar hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: 
www.xeroxscanners.com

Xerox® D35 Scanner

E K  YA Z I L I M

W I N D O W S  İ Ç İ N  V I S I O N E E R  I N T E L L I G E N T  S O F T W A R E  P L AT F O R M

ABBYY® Yazılımı: ABBYY FineReader OCR Yazılımı (Mac & PC), ABBYY Business Card Reader (PC)

Windows için Tarayıcı Sürücüleri: TWAIN, WIA 

Mac® Yazılımı: TWAIN Mac sürücüsü, ICA Mac sürücüsü, Mac için Visioneer® Tarama Yardımcı Programı

OneTouch
Karmaşık bir tarama 
işlemindeki tüm 
adımları tek bir 
düğmeye dokunarak 
yapan, kullanımı kolay 
bir tarayıcı iş akışı 
uygulaması.

Acuity
Taramaların görsel 
netliğini iyileştirmenizi 
sağlar. Acuity, 
25’i aşkın gelişmiş 
algoritma kullanarak 
belgeleri akıllıca 
düzeltir. 

Capture SE*
Taramaları ayrı 
dosyalara bölebilen, 
dizinler oluşturabilen, 
barkodları okuyabilen 
ve verileri ayıklayabilen 
esnek ve güçlü bir toplu 
tarama çözümü. 

DriverPLUS
Kullanımı kolay arayüz 
ve faydalı araç ipuçları 
aracılığıyla taramanın 
hassas bir şekilde 
özelleştirilmesini 
sağlayan etkileyici bir 
dizi ayar sunar.

Organizer AI*
Hızlı arama, dönüştürme, 
dosya analizi, temizleme, 
etiketleme, PDF 
editörü ve otomatik 
dosya sınıflandırma 
özellikleriyle dosyalarınızı 
yönetir.

http://www.xeroxscanners.com/en/uk

