
Skaner Xerox® DocuMate® 4830
Uniwersalne rozwiązanie do skanowania dużych 
dokumentów

P O D N O S Z E NIE  W Y DA J N O Ś C I
Skaner Xerox® DocuMate® 4830 to 
skuteczny sposób na indeksowanie 
stosów wielkoformatowych dokumentów i 
importowanie ich do programu do zarządzania 
treścią w ramach jednej czynności. DocuMate 
4830 to korzystna cena, znakomita wydajność 
i wyjątkowa niezawodność w korporacyjnych 
grupach roboczych i działach oraz w małych i 
średnich przedsiębiorstwach. 

DocuMate 4830 wyposażony jest w przyjazny 
interfejs, który wymaga jedynie wsunięcia 
dokumentu i naciśnięcia przycisku Simplex albo 
Duplex na przednim panelu, aby rozpocząć 
skanowanie, a następnie automatyczne wysłanie 
dokumentu pocztą e-mail, wydrukowanie go, 
przekonwertowanie lub przekazanie dalej. 
Przyciski są fabrycznie zaprogramowane, by 
zapewnić optymalną rozdzielczość, głębię 
barw, format pliku oraz rozmiar kartki w 
najpopularniejszych kombinacjach, ale można je 
w każdej chwili przeprogramować.

Skaner DocuMate 4830 to idealne rozwiązanie 
do zarządzania dokumentami, wyposażone 
w programy do edytowania, kadrowania i 
retuszowania zeskanowanych obrazów oraz 
organizowania plików w uporządkowanych 
folderach. Jednym naciśnięciem przycisku 
można zeskanować dokument i automatycznie 
zapisać go, wykonać OCR, wydrukować, dołączyć 
albo przeglądać w różnych lokalizacjach w 
komputerze lub chmurze.

B E Z PIEC Z E Ń S T WO I 
NIE Z AWO D N O Ś Ć
Dokumenty to podstawa komunikacji, odniesień, 
negocjacji i realizacji umów, przepisów i 
dowodów. Szybkie, niezawodne i opłacalne 
rozwiązania do skanowania, takie jak DocuMate 
4830, to niemal natychmiastowy zwrot z 
inwestycji, jeżeli wdrożenie następuje w ramach 
bezpiecznego systemu przechowywania 
dokumentów. 

Wdrażane wymogi prawne znacznie zwiększają 
w przedsiębiorstwach zapotrzebowanie 
na bezpieczne i niezawodne rozwiązania 
do zarządzania danymi. A urządzenia do 
obrazowania dokumentów stają się niezbędne 
do zaspokojenia codziennych potrzeb biur 
i organizacji korzystających intensywnie z 
papierowych dokumentów.

Podmioty działające w służbie zdrowia, 
transporcie czy produkcji, a także kancelarie 
prawne, sądowe i administracyjne, które 
przetwarzają duże ilości papierowych 
dokumentów, od razu docenią funkcjonalność, 
prędkość działania i opłacalność tego 
wszechstronnego skanera.

Najważniejsze cechy:
•  30 ppm w trybie jednostronnym i 60 ipm w 

trybie dwustronnym*

• Ultradźwiękowy czujnik podwójnego 
podania

• Niedrogi skaner A3 do umiarkowanego 
dziennego użytku

• Skanowanie do którejkolwiek z 9 lokalizacji 
jednym naciśnięciem przycisku

• Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF 
ułatwiające odnajdywanie zeskanowanych 
dokumentów

• Narzędzia do automatycznej korekcji obrazu 
niewymagające interwencji użytkownika

 * Format Letter w poziomie przy 300 dpi, kolor



Oprogramowanie do skanera Xerox® DocuMate® 4830 oraz dane techniczne urządzenia

Więcej informacji o linii skanerów marki Xerox znaleźć można w witrynie  
www.xeroxscanners.com

Dane techniczne produktu Xerox® DocuMate® 4830
Numer modelu XDM4830i-U

Numer katalogowy Xerox 100N02943

Prędkość skanowania  
(Letter w poziomie @ 200 lub 300 dpi, cz-b i skala szarości)

50 ppm jednostronnie / 100 ipm dwustronnie

Prędkość skanowania  
(Letter w poziomie @ 200 lub 300 dpi, kolor)

30 ppm jednostronnie / 60 ipm dwustronnie

Metoda skanowania Szybkie dwustronne z ADF oraz szyba

Matryca CIS (Contact Image Sensor)

Źródło światła Diody LED (Light Emitting Diode), typu instant on 

Kolor tła ADF: Szare Szyba: Czarne

Rozdzielczość optyczna 600 dpi

Głębia bitowa obrazu 24 bity kolor, 8 bitów skala szarości, 1 bit czarno-biały

Interfejs Hi-speed USB 2.0 (kompatybilne z wer. 3.0)

Czujnik wykrywający Ultradźwiękowy czujnik podwójnego podania

Wymiary 22,9"(sz) x 19,6"(g) x 7,6"(w) (581 x 499 x 194 mm)

Ciężar 26,4 lb (12 kg)

Zakres grubości papieru ADF 14 - 28 lbs. (53 ~ 105 g/m2)

Maksymalny obszar skanowania na szybie 11,7" x 16,5" (297 x 420 mm)

Maksymalne rozmiary dokumentu w ADF 11,7" x 118" (297 x 2997 mm)

Minimalne rozmiary dokumentu w ADF 4" x 4,13" (102 x 105 mm) 

Pojemność ADF 75 kartek (gramatura 20 lb., 75–80 g/m2)

Obciążenie w cyklu roboczym 3000 stron/dziennie
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MINIMALNE W YMAGANIA 
SPRZĘTOWE

• Procesor Pentium® IV lub odpowiednik
• Kompatybilność z:

 – Windows® 10 Pro, Home, Enterprise i 
Education

 – Windows 7 Pro, Home, Enterprise i 
Ultimate

 – Windows 8/8.1 Pro, Core i Enterprise
• 2GB RAM
• 350 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
• Napęd DVD-ROM
• Port USB 2.0

Z AWA RTOŚĆ O PA KOWA NI A
• Skaner Xerox® DocuMate® 4830
• Zasilacz
• Przewód USB 2.0
• Skrócona instrukcja instalacji
• Karta pomocy technicznej
• Instrukcja obsługi
• Płyta DVD-ROM z następującymi 

materiałami:
 – Instrukcja obsługi
 – Visioneer OneTouch
 – Visioneer Acuity
 – ABBYY Fine Reader Sprint
 – Sterowniki skanera: Visioneer DriverPLUS, 

TWAIN™, ISIS®, WIA

V ISIO N E E R ® O N E TO U C H
OneTouch to proste w obsłudze narzędzie, 
które łączy skaner DocuMate ® 4830 
z bogatym zestawem ustawień, które 
znacznie podnoszą efektywność pracy, tak 
aby jednym naciśnięciem przycisku można 
było automatycznie zeskanować dokument 
bezpośrednio do poczty e-mail, edytora 
Microsoft® Word, drukarki, folderu plików lub 
jednej z wielu innych lokalizacji.

V ISIO N E E R ® AC UI T Y
Aplikacja Acuity umożliwia skanerowi 
poprawianie na bieżąco wyrazistości 
każdego skanowanego dokumentu. 
Dzięki zaawansowanym algorytmom i 
dynamicznemu progowaniu program Acuity 
inteligentnie koryguje wadliwe dokumenty, 
podnosi jakość archiwizowanych skanów, 
zapewnia lepsze wyniki OCR oraz pozwala 
zaoszczędzić czas.

V ISIO N E E R T WA IN™ D R I V E R P LUS
DriverPLUS to przebogaty zestaw ustawień do 
indywidualnego konfigurowania skanów, który 
daje znacznie szersze możliwości niż obecne 
sterowniki TWAIN znane użytkownikom. 
DriverPLUS umożliwia też skanowanie 
paralelne, czyli podłączenie kilku skanerów 
tego samego modelu do jednego komputera 
PC i jednoczesne wykonywanie przez nie 
pracy. Dodanie aplikacji Visioneer Acuity 
uzupełnia system o funkcje inteligentnej 
korekcji obrazu oraz optymalizacji PC, które 
umożliwiają skanowanie z maksymalną 
prędkością. 

A B BY Y® F IN E R E A D E R S P R IN T 
To proste w użyciu narzędzie OCR 
ogranicza konieczność przepisywania oraz 
przechowywania papierowych dokumentów, 
błyskawicznie konwertując skany do 
plików różnych formatów, w tym także 
przeszukiwalnych plików PDF. Dokładne 
odczytywanie dokumentów w 179 językach 
wraz z precyzyjnym zachowywaniem układu i 
formatowania oryginału. 

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

