
Düz yatak ve ADF çözümleri bir arada.

P R AT IK  TA R A M A S O RU N S A L I

Birçok küçük ofiste zaman zaman masaüstü 
tarayıcısına ihtiyaç duyulur ancak bu ihtiyaç 
genellikle ofisin genel işleyişinde soruna yol 
açar. Personel izlenecek birçok adım, kafa 
karıştırıcı ayarlamalar ve aşina olmadıkları 
yazılım uygulamaları ile karşı karşıya kaldıkça 
da verim düşer. Ofisinizde sadece yazıcı 
teknolojisi bulunabilir ve ihtiyaçlarınız birkaç 
belge, kimlik, fotoğraf veya çeşitli yayınların 
sayfalarını taramakla veya kopyalamakla sınırlı 
olabilir. Ofislerde masaüstü alanı kıymetlidir. 
Bu durumda alternatifleriniz ya bir masaüstü 
MFP ya da çalışma grubu tarayıcısı almaktır. 
Ancak her iki seçenek de iş yükünün az 
olması nedeniyle harcanan bedelin karşılığını 
vermemektedir. Bu gibi tarama ihtiyaçlarına 
uygun maliyetli, zamandan tasarruf sağlayacak, 
esnek ve kullanımı kolay bir çözüm bulmak 
genellikle zordur.

M A L I Y E T E T K IN YAT IR IM

Xerox® Duplex Combo Scanner, kategorisindeki 
en uygun fiyatlı ürün olmasına rağmen modern 
teknolojiyi kullanır ve performanstan ödün 
vermez. Dakikada 25 sayfa tarama hızlarına 
ulaşan (dakikada 50 resim) ve az yer kaplayan 
bu minik tarayıcı ile hem zamanınız hem de 
paranız size kalacak. Perakende, bankacılık, 
kamu, finans, sağlık hizmetleri ve benzeri küçük 
ofis ortamları, bu tarayıcının çeşitli rutin iş 

belgelerini ve özel belgeleri (plastik kartvizitler, 
fotoğraflar, pasaportlar, hasar görmüş 
evraklar ve hatta kalın yayınlar dâhil) tarama, 
paylaşma ve güvenle işleme kapasitesinden 
faydalanacaktır. Günlük 1500 sayfa görev 
döngüsü, günlük tarama ihtiyacı sık olmayan 
ofisler için fazlasıyla yeterlidir.

YA Z IC IL A R TA R AY IC I  D EĞIL DIR

Birçok ofis yalnızca yazdırma işi yapan mürekkep 
püskürtmeli veya lazer yazıcı teknolojisi ile 
donatılmıştır. Buna çözüm olarak ofise genellikle, 
orijinal yazıcıdan daha pahalıya mal olan ve 
tarama ve kopyalama fonksiyonlarına sahip 
yeni bir MFP alınır. Ancak bu ürünler, özellikle 
tarama işi için tasarlanmış tarayıcıların sunduğu 
güvenilir hız, kağıt işleme ve yazılım esnekliği 
özelliklerini sunamaz. Xerox® Duplex Combo 
Scanner, hem düz yataklı hem de çoklu sayfa 
beslemeli ADF'li bir tarayıcıdır; bu da küçük 
ofislere esneklik olanağı tanır. Gelişmiş kağıt 
işleme teknolojisi ve OCR çözümü yazılım 
özellikleri ile dijital olarak aranabilir tüm 
bilgileri güvenle tarayabilir, saklayabilir ve 
yönetebilirsiniz. Duplex Combo Scanner'ın 
sezgisel kontrol panelinde yer alan önceden 
ayarlanmış 9 tarama işi (tara ve yazdır dâhil) 
yazıcınızı tamamlar; dolayısıyla yazıcınızı 
değiştirmenize de gerek kalmaz. Ayrıca az yer 
kaplaması sayesinde ihtiyaç duyulmadığında 
engel teşkil etmez.

B A SI T  V E  G Ü Ç LÜ YA Z IL IM

Xerox® Duplex Combo Scanner, orijinal tek 
dokunuşla tarama çözümü Visioneer OneTouch® 

with Acuity ile donatılmıştır; yani tek bir 
dokunuşla taranan belgelerinizi tamamen 
yapılandırılabilir hedeflere gönderebilirsiniz. 
Visioneer OneTouch, belge yönetimine ilişkin iş 
akışlarınızı düzene koyar, ilgili belgeyi çözünürlük, 
renk, otomatik kırpma, otomatik düzeltme ve 
dosya formatı için ideal ayarları kullanarak 
tarar ve daha sonra tek bir dokunuşla neredeyse 
tüm uygulamalara, klasörlere ve aygıtlara iletir. 
OneTouch Link ile yeni uygulamalarla bağlantı 
kurmak veya yeni özel iş akışları eklemek son 
derece kolaydır.

Visioneer® Acuity akıllı resim iyileştirme 
teknolojisi OneTouch'a entegredir ve tutarlı 
ve üstün kaliteli kağıt belgeleri ofisinizdeki 
e-posta, yazıcı, bulut veya özel BT yahut web 
uygulamalarına aranabilir PDF formatında 
gönderir. Visioneer TWAIN™ DriverPLUS faydalı 
ipuçlarının da yer aldığı sezgisel bir arayüz 
aracılığıyla hassas tarama ayarları sunar. 
ABBYY'nin güçlü FineReader OCR yazılımı, 
eğitim süresini önemli ölçüde azaltarak ve 
hatta yatırım getirisini artırarak karmaşık fakat 
erişilebilir yazılım çözümlerini tamamlar.

Özellikler:
• Sınıfının en ekonomik ürünüdür
• Ofis masanızda az yer kaplar
• Visioneer® OneTouch® teknolojisi ile 

taramaları buluta veya uygulamalara 
gönderir

• Kontrol panelinde önceden ayarlanmış 
9 Visioneer OneTouch işi bulunur

• Kartvizit, 216 mm x 2997 mm'ye kadar kağıt, 
kitap ve dergi tarar 

• Fotoğraf taramak için idealdir
• 25 ppm / 50 ipm'e kadar ADF tarama hızı 

Xerox® Duplex Combo Scanner  
Düz Yataklı / ADF'li Masaüstü Tarayıcı
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Xerox® Duplex Combo Scanner Ürün Özellikleri

Model Numarası XD-Combo

ADF Tarama Hızı 300 or 200 dpi'da 25 ppm / 50 ipm (Renkli, siyah beyaz veya gri tonlamalı)

Tarama Yöntemi Düz Yataklı veya Otomatik Belge Besleyicili (Çift Taraflı)

Optik Çözünürlük 600 dpi

Visioneer Acuity ile Maksimum (Interpolated) Çözünürlük 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1200

Görüntü Sensörü Kontak Görüntü Sensörü (CIS)

Işık Kaynağı LED (ışık yayan diyot) anında yanan

Arka plan Beyaz

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

Desteklenen Tarama Medyası Kağıt, plastik kimlik kartları, fotoğraflar

Arayüz Yüksek hızlı USB 2.0 (3.0 ile uyumlu)

Tarayıcı Boyutları (G x D x Y)
Kağıt tepsileri kapalıyken: 402 x 330 x 127 mm (15,8" x 13" x 5")

Kağıt tepsileri açıkken: 402 x 330 x 139 mm (15,8" x 13" x 5,5")

ADF Minimum Belge Boyutu 76 x 150 mm (3" x 5,9")

ADF Maksimum Belge Boyutu 300 dpi'da 216 x 2997 mm (8,5" x 118")

Düz Yatak Maksimum Tarama Alanı 300 dpi'da 216 x 297 mm (8,5" x 11,7")

ADF kağıt kalınlığı aralığı 60 ~105 g/m2 (16 - 28 lbs.)

ADF Kapasitesi 35 sayfa (75~90 g/m2 [20 libre] kağıt ) 

Ağırlık 2,7 kg (5,94 libre)

Görev Döngüsü 1500 sayfa/gün

Desteklenen İşletim Sistemleri Windows 10, 8, 7 macOS 10.14 – 10.15

Kutu İçeriği: Xerox® Duplex Combo Scanner, Güç Beslemesi, USB Kablosu, Yedek ADF pedi, Priz Adaptörleri, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Teknik Destek Kartı, Garanti Kartı, 
kullanım kılavuzu yazılım ve sürücülerine sahip DVD-ROM.

 
* Yalnızca İngilizce

Xerox® Duplex Combo Scanner Yazılımı ve Teknik Özellikleri

Xerox serisi tarayıcılar hakkında daha fazla bilgi için www.xeroxscanners.com adresini ziyaret edin

E K  YA Z IL IM

W IN D OW S İÇ İN V I SIO N E E R IN T E L L IG E N T S O F T WA R E P L AT FO R M

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

Windows için Tarayıcı Sürücüleri: TWAIN, ISIS®, 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.

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

