
Xerox® W130 סורק

בחירות טכנולוגיות קשות
בעידן הטרנספורמציה הדיגיטלית וסביבות 

העבודה בענן, סורקי הייצור נעשים כלי חיוני 
בהבאת ארכיונים ורשומות לסביבה המקוונת. 

מנהלי מסמכים אצל שירותים פיננסיים, 
משרדי עורכי דין, ארגונים המספקים שירותי 

רפואה ומשלמים עליהם ובייחוד ממשלות, 
מתמודדים עם בחירות קשות מבחינת 

הטכנולוגיות המתאימות הזמינות להם לצורך 
לכידת נתונים תעשייתית. המהירות עולה, 

המחירים עולים בטור מעריכי, ועלות התפעול 
המלאה הופכת החלטות אלה להתחייבות 

כספית משמעותית. הלקוחות רוצים יחס גבוה 
בין ביצועים למחיר, עלות נמוכה על הבעלות, 

את הטכנולוגיה העדכנית ביותר ושקט נפשי.

חבילת התמורה בביצועים
 Xerox® W130 הסורק התעשייתי החדש
מספק תמורה מובילה מבחינת היחס בין 

ביצועים למחיר. במחיר של סורק תעשייתי קל, 
הוא מספק ביצועים חזקים במהירות, עד 130 

דפים לדקה/260 תמונות לדקה. פלטפורמת 
החומרה העכשווית שלו מספקת מחזור עבודה 
יומי של 100,000 דפים ליום, ומטפלת במגוון 

 ,A3 מסמכים, מכרטיסים קשיחים ועד לדפי
ואפילו מסמכים ארוכים עד 5,994 מ"מ )236 

אינץ'(. מגש הזנה מתכוונן וממונע עם קיבולת 
של 500 גיליונות מזין את המשימות דרך נתיב 

נייר בצורת פרסה. לחלופין, מסופק נתיב נייר 
ישר עבור נייר עבה יותר וכרטיסים. עם צג 

LCD צבעוני ברזולוציה גבוהה, קל למפעילים 
לשנות את הגדרות הסריקה וזרימת העבודה.

הפרודוקטיביות היא פלטפורמה
Xerox® W130 בנוי לפרודוקטיביות. 

טכנולוגיה זוכת פרסים של "גלילי היפוך" 
ונתיב נייר מרובה מנועים שומרים מורידים 

את הבעיות בהזנה למינימום. שלושה חיישני 
אולטראסאונד מספקים פונקציונליות של 
 double-feed skip( דילוג בהזנה כפולה
DFD —( לכל הדפים הנכנסים, והיכולת 

לזיהוי סיכות כלולה במוצר. מבחינת תוכנות, 
 Visioneer® Intelligent-מצויד ב W130

 Visioneer® בכלל זה ,Software Platform
 .Organizer AI-וCapture SE  ,OneTouch®

בצג של W130 ניתן להציג עד 20 זרימות 
עבודה של OneTouch, להפעלה של משימות 

בלחיצה אחת. פתרון OCR מעולה משלים 
את מערך התוכנה.

תמונות איכותיות במהירות מלאה
 OCR למסמכים שמועברים לענן וליישומי
נדרשת בקרה מדויקת וגמישה של איכות 
התמונה. W130 משיג זאת באמצעות פס 
תאורת LED עם שתי מנורות, כדי לספק 

אור בהיר ועקבי על כל הדף. עיבוד תמונה 
חכם של Visioneer Acuity נותן יותר 

מ-25 תכונות דימות, המוגדרות דרך ממשק 
 ,TWAIN™ DriverPLUS המשתמש הנגיש של

 Capture-ו OneTouch ומשולב ביישומי
W130 .SE מספק מהירות נקייה מעיכובים, 
על-ידי סילוק של צווארי בקבוק בכל שלבי 

 OnBoard Acuity reenoisiV .התהליך
מטפלת ב-7 משימות לעיבוד תמונה בחומרה, 

 ,PC-דור 1 מספק פייפליין מהיר ל USB 3.1
 ytiucA והיכולת הקניינית למיטוב תמונה של
ל-PC מסיימת את הסריקה ב-PC, באמצעות 

ליבות CPU זמינות והזיכרון הראשי.

כיסוי וגמישות
Xerox® W130 מגיע עם אחריות יצרן תקנית 

ועם מערך של אפשרויות שירות נוספות. 3 
הגלילים הניתנים להחלפה זמינים בנפרד, 

ולכן המשתמשים יכולים לקנות את מה שהם 
צריכים, בלי הזמנות גדולות של ערכות גלילים 
בעלות גבוהה. אפשר לחבר בקלות את משטח 

 Xerox® DocuMate® 4700 ההדפסה של
A3 ל-W130, לטיפול במסמכים מיוחדים. 

לסיום, הטכנולוגיה הקניינית שלנו לסריקה 
מקבילה מאפשרת לכמה סורקי W130 לסרוק 

בו-זמנית ל-PC יחיד, ובכך משנה מהיסוד 
את השיקולים הכלכליים של לכידת נתונים 

תעשייתית במהירות גבוהה במיוחד.

 מהירות סריקה של עד 130 דפים 	 
לדקה/260 תמונות לדקה

מחזור חיים של 100,000 דפים ליום	 
 500-מגש הזנה מתכוונן עם קיבולת 	 

של 500 דף*
צג LCD צבעוני ברזולוציה גבוהה	 
 	 Visioneer OneTouch, יישומי 

AI** Organizer-ו Capture SE**
חומרת On-Board Acuity לעיבוד 	 

 תמונות

75–90 g/m2 נייר*

**באנגלית בלבד

תכונות:

ביצועים חזקים,תמורה יוצאת מן הכלל 
ללכידת נתונים תעשייתית



Xerox W130 מפרט טכני של

XW130-E מספר דגם

130 דפים לדקה/260 תמונות לדקה: dpi 300 )שחור-לבן, גווני אפור או צבע( מהירות סריקה*

מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי שיטת סריקה

600 dpi רזולוציה אופטית

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200 dpi רזולוציות נתמכות

CIS )חיישן תמונה במגע( חיישן תמונה

לד מקור תאורה

אפור רקע

24 סיביות צבעוני, 8 סיביות גווני אפור, 1 סיביות שחור-לבן עומק סיביות פלט

הזנה כפולה, חסימת נייר, בעיה בהזנה זיהוי

USB 3.1 דור 1 ממשק

x  66 51 מ"מ )x  2.6 2.0 אינץ'( גודל מסמך מינימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי

x  5,994 308 מ"מ )x  236 12.1 אינץ'( גודל מסמך מקסימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי

27-105 גר' למ"ר, כרטיסים עם הבלטה דרך נתיב ישר טווח עובי של נייר במזין מסמכים אוטומטי )נתיב בצורת פרסה(

1.25 מ"מ )0.05 אינץ'( )נתיב ישר( עובי תעודה מזהה

500 גיליונות קיבולת מזין המסמכים האוטומטי**

AC 100 – 240 V, 50/60 Hz דרישות מתח

120 ואט או פחות מקסימום צריכת חשמל בהפעלה

30 ואט או פחות מינימום )במצב המתנה(

25 ואט או פחות מקסימום צריכת חשמל במצב המתנה

x  446 x  362 460 מ"מ )x  17.6 x  14.3 18.1 אינץ'( מידות )ר' x ע' x ג'( עם מגשים מקופלים

x  775 x  362 460 מ"מ )x  30.5 x  14.3 18.1 אינץ'( מידות )ר' x ע' x ג'( עם מגשים מוארכים

22.7 ק"ג משקל

100,000 דפים מחזור חיים יומי

Windows 10, 8, 7 מערכות הפעלה נתמכות

תוכן המארז: סורק W130, כבל חשמל, כבל USB 3.0, מדריך התקנה מהירה, כרטיס תמיכה טכנית.

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

Xerox® W130 סורק

תוכנות נוספות

Windows-ל Visioneer פלטפורמת תוכנה חכמה של

ABBYY FineReader של OCR תוכנות :  ABBYY® תוכנות
Windows : TWAIN, ISIS®, WIA מנהלי התקנים של סורק עבור
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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 וגמיש 

לסריקה באצוות, 
המסוגל לפצל סריקות 
לקבצים נפרדים, ליצור 

אינדקסים, לקרוא 
ברקודים ולחלץ נתונים.

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.

*באנגלית בלבד

75-90 g/m2 נייר**

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

