
שילוב של משטח סריקה ומזין מסמכים אוטומטי.
:תונוכת

הפתרון החסכוני ביותר מסוגו	 
גודל קומפקטי החוסך מקום בשולחן העבודה	 
 טכנולוגיית ®Visioneer® OneTouch סורקת 	 

לענן או ליישומים
 לוח בקרה של OneTouch reenoisiV בעל 9 	 

משימות סריקה קבועות מראש
 	 ,8.5" x 118" סורק כרטיסים, נייר עד גודל 

ספרים ועיתונים 
אידאלי לסריקת תמונות	 
 	 25 ppm / 50 ipm מהירויות סריקה של עד 

 במזין המסמכים האוטומטי 

 Xerox® Duplex Combo Scanner 
 סורק שולחני בעל משטח סריקה / מזין מסמכים אוטומטי

ח ו נ קה  י ר ס ב  צ ק
משרדים קטנים רבים צריכים לבצע עבודות 
סריקה מדי פעם, אך כאשר הצורך מתעורר, 

זהו מטרד לא נוח. הפרודוקטיביות יורדת 
כאשר הצוות נדרש להתמודד עם מספר רב 

של תהליכים, הגדרות מבלבלות ויישומי 
תכנה לא מוכרים. ייתכן שהמשרד שלך 

מצויד רק בטכנולוגיה התומכת בהדפסה, 
ואתה פשוט מעוניין לסרוק או לצלם מספר 

מסמכים, תעודות זהות, תמונות או דפים 
מפרסומים שונים. חשוב לשמור על מרחב 
פנוי בשולחן העבודה. החלופות שלך הן 
מדפסת רב-תכליתית שולחנית או סורק 

קבוצת עבודה, ושתיהן חורגות מהתקציב 
שעומס העבודה הקיים מצדיק. לא קל 

למצוא פתרון בר-השגה, חוסך בזמן, גמיש 
וקל לשימוש עבור עבודות סריקה מזדמנות.

ת תלמ ש מ ה  ע ק ש ה
סורק Xerox® Duplex Combo הוא המוצר 

בעל המחיר הנמוך ביותר בקטגוריה שלו, 
ויחד עם זאת, תכונותיו עומדות בטכנולוגיה 

העכשווית וביצועיו מרשימים מאוד. עם 
מהירויות הסריקה הטובות ביותר של 25 
דפים בדקה )50 תמונות בדקה(, הסורק 

הקומפקטי הזה  יחסוך לך מקום, זמן וכסף. 
סביבות משרדיות מתחום הקמעונאות, 

בנקאות, משרדים ממשלתיים, פיננסיים, 
תחום הבריאות ועוד משרדים קטנים דומים, 

יוכלו להרוויח מיכולת הסורק הזה ללכוד, 
לשתף ולעבד באופן מאובטח מגוון מסמכים 
יום יומיים עסקיים ומיוחדים, כולל כרטיסי 

פלסטיק, תמונות, דרכונים, מסמכים פגומים 
ואפילו ספרים עבי כרס. מחזור העבודה שלו 

בן 1,500 דפים ליום מספיק בהחלט למשרדים 
בעלי צורכי סריקה יום יומיים לא תדירים.

ים ק ר ו ס ן  נ אי הן  ת  ו פס ד מ
משרדים רבים מצוידים במדפסת הזרקת דיו 

או לייזר בלבד. הפתרון הרגיל הוא להוסיף 
מדפסת רב-תכליתית חדשה שעולה יותר 

מהמדפסת המקורית וכוללת תכונות סריקה 
וצילום. אך אין לה מהירות עוצמתית, יכולת 
טיפול בנייר וגמישות לגבי תכנה שיש לסורק 

 Xerox® Duplex Combo המיועד לכך. סורק
הוא סורק שהוא גם בעל משטח סריקה 

וגם מזין מסמכים אוטומטי, הכול באחד, 
כך שכל משרד קטן יכול להשיג גמישות 

באמצעותו. באמצעות טכנולוגיית הטיפול 
בנייר ותכנת זיהוי התווים האופטי, תוכל 

לסרוק, לאחסן ולנהל באופן מאובטח את כל 
המידע הדיגיטלי הניתן לחיפוש. 9 משימוש 

סריקה קבועות מראש –כולל סריקה להדפסה 
— בלוח הבקרה האינטואיטיבי של סורק 
Duplex Combo משלימות את המדפסת 

שלך מבלי שתיאלץ להחליפה. והגודל 
הקומפקטי מאפשר לך לאחסן את הסורק 

כאשר אין בו צורך.

תית צמ ו ע ו ה  ט שו פ ה  תכנ
סורק Xerox® Duplex Combo מופעל על 
ידי פתרון הסריקה בלחיצה אחת המקורי 

 — OneTouch®  םע Acuity Visioneer —
כך שבלחיצת כפתור אחת תוכל לשלוח את 

המסמכים שנסרקו אל יעדים  שניתן להגדיר 
 OneTouch reenoisiV במלואם. טכנולוגיית

מייעלת את תהליכי העבודה של ניהול 
המסמכים שלך וסורקת באמצעות ההגדרות 

האופטימליות עבור רזולוציה, צבע, חיתוך 
אוטומטי, יישור אוטומטי ותבנית קובץ, ולאחר 
מכן שולחת אותם כמעט אל כל יישום, תיקיה 

או התקן בלחיצת כפתור. הוספת תהליכי 
עבודה מותאמים אישית חדשים או קישור אל 
 OneTouch Link יישומים חדשים באמצעות

נעשים בקלי קלות.

הטכנולוגיה האינטליגנטית לשיפור התמונה, 
 ,OneTouch-משולבת ב Visioneer® Acuity,
ומייצרת מסמכי נייר עקביים, באיכות גבוהה 
בתבנית PDF שניתן לערוך בו חיפוש לדוא"ל, 

להדפסה, לענן או לטכנולוגיית מידע מותאמת 
 ™NIAWT .אישית או ליישומי רשת במשרד שלך

SULPrevirD של Visioneer מספק הגדרות 
סריקה מדויקות באמצעות ממשק אינטואיטיבי 
 FineReader ובעזרת המלצות מועילות. תכנת
OCR העוצמתית של ABBYY מספקת פתרונות 

תכנה עמוקים אך נגישים, ומפחיתה באופן 
משמעותי את זמן ההדרכה ומוסיפה תמורה 

גדולה יותר בעד ההשקעה.
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Xerox® Duplex Combo מפרטי מוצר סורק
מספר דגם XD-Combo

מהירות סריקת מזין המסמכים האוטומטי   200 dpi 25 @ 300 או ppm / 50 ipm 
)צבע, שחור-לבן או גווני אפור(

שיטת סריקה משטח סריקה או מזין מסמכים אוטומטי )דו-מפלסי(
רזולוציה אופטית 600 dpi

 רזולוציה לאחר אינטרפולציה עם
Acuity Visioneer 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1200

חיישן תמונה CIS )חיישן תמונה במגע(
מקור תאורה לד )דיודה פולטת אור( הפעלה מידית

רקע לבן
עומק סיביות פלט 24 סיביות צבעוני, שמונה סיביות גווני אפור, סיבית אחת שחור-לבן

תמיכה בסריקת מדיה נייר, תעודות זהות מפלסטיק, תמונות
ממשק Hi-speed USB 2.0 )תואם 3.0(

 ממדי סורק )כאשר מגשי הנייר מקופלים(
)רוחב x עומק x גובה( "x 330 x 127( 15.8" x 13" x 5 402 מ"מ(

 ממדי סורק )כאשר מגשי הנייר שלופים(
)רוחב x עומק x גובה( "x 330 x 139( 15.8" x 13" x 5.5 402 מ"מ(

גודל מסמך מינימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי "x 150( 3" x 5.9 76מ"מ(
גודל מסמך מקסימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי 300 dpi @ )216 מ"מ x 2997( 8.5" x 118"

אזור הסריקה המרבי של משטח הסריקה 300 dpi @ )216 מ"מ x 297( 8.5" x 11.7"
FDA טווח עובי נייר 16-28 ליברה )105~60 גרם למטר2(

קיבולת מזין המסמכים האוטומטי 35 דפים )נייר 20 ליברה, 90~75 גרם למטר2( 
משקל 5.94 ליברה )2.7 ק"ג(

מחזור חיים 1,500 דפים ביום
10.14 – 10.15 macOS Windows 10, 8, 7 מערכות הפעלה נתמכות

תיבת התיבה: סורק, Xerox® Duplex Comboספק כוח, כבל USB, רפידה חלופית עבור מזין המסמכים האוטומטי, מתאמים לתקע החשמל
מדריך להתקנה מהירה, כרטיס עבור תמיכה טכנית, תעודת אחריות

Xerox® Duplex Combo התכנה והמפרט של סורק

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

תוכנות נוספות

ABBYY FineReader של OCR תוכנות, 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 
25 אלגוריתמים מתת -מ

קדמים, לתיקון חכם של 
מסמכים.

*Capture SE
פתרון עוצמתי וגמיש 

תלסריקה באצוות, המסו
גל לפצל סריקות לקבצים 

תנפרדים, ליצור אינדק
סים, לקרוא ברקודים 

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.

*באנגלית בלבד


