
שכלול עד שלמות, קל יותר 
משחשבת

Xerox® DocuMate® 152i החדש והמשופר 
אולי נראה כמו הגרסה הקודמת ועטורת 

הפרסים, אך הסורק הקטן הזה מכיל 
תכונות חדשות. DocuMate 152i הוא 

פתרון קטן ומושלם לניהול מסמכים. הוא 
מהיר יותר ב- 40%וכולל תוכנות ומנהלי 

.Mac-ו PC התקן עוצמתיים עבור
 Xerox® ,סורק המסמכים הצבעוני

DocuMate® 152i, מסוגל לסרוק כעת עד 
50 תמונות בדקה )ipm( במצב דו-צדדי, 

הוא כולל מזין מסמכים אוטומטי המסוגל 
להכיל 50 דפים ולסרוק באופן אוטומטי 
מסמכים לקובצי PDF בהם ניתן לערוך 

חיפוש. הסורק מציע בנוסף חבילת תוכנה 
משולבת עוצמתית יותר שנועדה לסייע לך 

לארגן ולמצוא את המידע החשוב לך.

מיועד לביצועים טובים יותר
קל לומר אני רוצה לעשות משהו לגבי הנייר 

בשולחן העבודה שלי". החלק הקשה הוא 
למצוא את הכלי הנכון שיסייע לך להשיג 

 Xerox® DocuMate® 152i .מטרה זאת
ידוע בשל התקנה והפעלה מהירה ופשוטה 
לצורך סריקה, הוא מיועד לעסקים קטנים, 
למשרדים ביתיים ולסטודנטים המעוניינים 
בסורק פשוט לשימוש בו יש את כל הכלים 

הדרושים לארגון חייהם המלאים בנייר.
הסורק המופעל באמצעות טכנולוגיית 

®Visioneer OneTouch, מאפשר 

למשתמשים לסרוק אל "יעד" לבחירתם 
בלחיצת כפתור, וכך הם אינם צריכים 

לעבור מספר רב של שלבים כפי שנדרש 
בדרך כלל כדי לשמור מסמכים שנסרקו 
כתבניות קבצים פופולריות. טכנולוגיית 

Visioneer OneTouch מאפשרת לסרוק 
מסמכים לבחירתך מתוך 9 יעדים שהוגדרו 
מראש, אך המשתמש עדיין יכול להגדירם 

מחדש. תכונה זאת מאפשרת לך לסרוק את 
המסמכים שלך על פי הגדרות הרזולוציה, 

החיתוך, תבנית הקובץ והצבע הנכונים, 
ולאחר מכן לשלוח אותם אל כל יישום, 

תיקיה או התקן וירטואליים — והכל 
בלחיצת כפתור.

DocuMate 152i מפיק סריקות ברורות 
וחדות מכל מסמך, צבעוני או שחור-

לבן. יש לך חשש שההערות המודגשות 
שערכת בישיבה לא ייסרקו בבירור? מה 
לגבי הקבלה שקיפלת לכיסך? מסמכים 

על גבי נייר אינם מהווים כל בעיה עבור-
 Visioneer טכנולוגיית .DocuMate 152i

Acuity מאפשרת לסורק לשפר מיד את 
הבהירות החזותית של כל תמונה שנסרקת 
וכך מתקבלות סריקות מושלמות ממסמכי 

מקור לקויים.

פלטפורמה גמישה
 Xerox® ,Mac® עבור משתמשי

DocuMate® 152i כולל מנהל התקן 
 ICA המצויד בכל התכונות, תמיכת TWAIN
וכלי סריקה פשוט אך עוצמתי, המאפשרים 

לך לחשוב מחוץ לקופסה.

  סורק שולחני קטן המסוגל להכיל 	 
50 דפים** במזין המסמכים

 	Mac®-וב PC-תומך ב
מסוגל לסרוק עד 2,500 דפים ביום	 
 מסוגל לסרוק 25 מסמכים דו-	 

צדדיים בדקה*
 מנגנון חדש ומשופר להזנת דפים 	 

ונורות לד
 בצעד אחד בלבד ניתן ליצור קובצי 	 

PDF בהם ניתן לערוך חיפוש 
באמצעות התוכנה המצורפת

 *200 או ipd 300, שחור-לבן, גווני אפור או צבע
75-80 g/m2 נייר**

Xerox® DocuMate® 152i סורק
טכנולוגיית סריקה מהדור הבא לארגון המשרד העמוס עוד 

היום.



Xerox® DocuMate® 152i פתרונות תוכנה לסורק

Xerox® DocuMate® 152i מפרטי המוצר
XDM152i-U מספר דגם
100N03144 Xerox מספר חלק

ipm / 25 ppm 50 @ 200 או dpi 300 )שחור-לבן, גווני אפור או צבעוני( מהירות סריקה 
מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי שיטת סריקה

Dual CCD )Charge Coupled Device( חיישן תמונה
נורות לד לבנות דואליות )הפעלה מידית( מקור תאורה

לבן רקע
600 dpi רזולוציה אופטית

24 סיביות צבעוני, 8 סיביות גווני אפור, 1 סיביות שחור-לבן עומק סיביות פלט
Hi-speed USB 2.0 )תואם 1.1( ממשק

305 )רוחב( x 446 )עומק( x 328 )גובה( מ"מ ממדים )כאשר מגשי הנייר פתוחים(
2.9 ק"ג משקל

x 51 64 מ"מ גודל מסמך מינימלי
x 216 356 מ"מ  גודל מסמך מקסימלי**

60~105 g/m2 נייר ADF טווח עובי נייר
)75–80 g/m2 50 דפים )נייר קיבולת מזין המסמכים האוטומטי

2,500 דפים ליום מחזור חיים
10.14 – 10.15 macOS Windows 10, 8, 7 מערכות הפעלה נתמכות

תיבת התיבה: סורק Xerox® DocuMate® 152i, כבל חשמל, כבל USB, ספק כוח, מדריך להתקנה מהירה, כרטיס עבור תמיכה טכנית, DVD-ROM עם תוכנה 
ומנהלי התקנים ידניים למשתמש.

 *באנגלית בלבד
100–300 dpi תומך בדפים באורך 2997 מ"מ לכל היותר ברזולוציה של**

www.xeroxscanners.com יש לבקר בכתובת ,Xerox למידע נוסף אודות דגמי הסורקים של

Xerox Corporation 2020©. כל הזכויות שמורות. ®Xerox ו-®DocuMate הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או 
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Visioneer ו-®OneTouch הם סימנים מסחריים של .Visioneer, Inc.כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם בהתאמה 
והינם מאושרים בזאת. המחירים, התכונות, המפרטים, היכולות, הנראות והזמינות של המוצרים והשירותים כפופים לשינוי ללא הודעה מראש.     
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תוכנות נוספות

ABBYY FineReader של OCR תוכנות )PC -ו Mac(, ABBYY Business Card Reader )PC( : ABBYY®  תוכנות

TWAIN, ISIS®, WIA :מנהלי התקנים של סורק  Windows 

Windows-ל Visioneer פלטפורמת תוכנה חכמה של

OneTouch
יישום קל לשימוש עבור 

זרימת עבודה בסורק, 
המבצע בלחיצת כפתור 

את כל השלבים בפעולת 
סריקה מורכבת.

Acuity
מאפשר לך להפיק 

סריקות צלולות יותר. 
Acuity משתמש ביותר 

מ-25 אלגוריתמים 
מתקדמים, לתיקון חכם 

של מסמכים.

*Capture SE
־פתרון עוצמתי וג

מיש לסריקה באצוות, 
המסוגל לפצל סריקות 
לקבצים נפרדים, ליצור 

־אינדקסים, לקרוא בר
קודים ולחלץ נתונים.

Mac עבור Visioneer Scan Utility ,מק ICA מק, מנהל התקן TWAIN מנהל התקן :Mac® תוכנת

DriverPLUS
מספק מערך מרשים של 
הגדרות, על מנת לאפשר 

התאמה מדויקת של 
הסריקה באמצעות 
ממשק קל לשימוש 

ותיאורי כלי מועילים.

*Organizer AI
מנהל את הקבצים שלך 

עם חיפוש מהיר, המרה, 
ניתוח קבצים וניקוי, 

תיוג, עורך PDF וסיווג 
אוטומטי של קבצים.

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

