סורק הדו-צדדי לנסיעות של ®Xerox

פתרון הסריקה הנייד המושלם עבור אנשי
מקצוע עסוקים הנמצאים בדרכים.
•ניתן לסרוק באופן מיידי מסמכים דו-צדדיים
לקובצי  PDFבהם ניתן לערוך חיפוש לצורך
שליפת מידע בקלות
•משפר את האיכות ומסייע לארגן את
הסריקות עם חבילת התוכנה
•מופעל באמצעות  — USBאין צורך בספק
כוח חיצוני
•הזנה מתמשכת ליצירת קובץ  PDFבעל
מספר דפים
•תכונות מתקדמות עבור  Macאו PC

כולל תיק נשיאה להגנה מפני אבק ושריטות.

הסורק הדו-צדדי לנסיעות של ®  Xeroxסורק
ללא צורך בספק כוח  ACמשום שניתן להפעילו
באמצעות יציאת  .USBכעת תוכלו לסרוק ,לתייק
ולאחסן במהירות את כל המסמכים שלכם ,את
תעודות הזיהוי מפלסטיק ,התמונות ,הכתבות
והעלונים מכל מקום שבו תהיו.
יתמצועו דיינ ,יטקפמוק
®
סורק הדו-צדדי לנסיעות של  Xeroxשוקל
קצת יותר מבקבוק מים קטן ,והוא כולל את
מנהלי ההתקן העוצמתיים של  TWAINעבור
 PCו .Mac-ניתן לסרוק בו כרטיסים החל מגודל
של  38מ"מ ומסמכים עד לרוחב של  216מ"מ
ולאורך של  813מ"מ לכל היותר.
הסורק הדו-צדדי לנסיעות של ®  Xeroxכולל
חבילת תוכנה משולבת ועוצמתית עבור swodniW
 ,PCהמיועדת לסייע לך לארגן את המסמכים שלך
ולמצוא בקלות את המידע שנמצא בהם .החבילה
כוללת את ®Visioneer, Visioneer OneTouch
,DriverPLUS ™TWAIN Visioneer ,Acuity
התקני  WIAותוכנה  ABBYYלזיהוי תווים.
ועבור ®  ,Macאת מנהל ההתקן ™TWAIN
המצויד בכל התכונות הקיימות כיום בשוק,
תמיכת  ,ICAוכלי סריקה פשוט אך עוצמתי,
המאפשר לך לחשוב מחוץ לקופסה.
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פתרונות תוכנה עבור הסורק הדו-צדדי לנסיעות של ®Xerox
פלטפורמת תוכנה חכמה של  VisioneerלWindows-

OneTouch

Acuity

*Capture SE

DriverPLUS

*Organizer AI

יישום קל לשימוש עבור
זרימת עבודה בסורק,
המבצע בלחיצת כפתור
את כל השלבים בפעולת
סריקה מורכבת.

מאפשר לך להפיק
סריקות צלולות יותר.
 Acuityמשתמש ביותר
מ 25-אלגוריתמים
מתקדמים ,לתיקון חכם
של מסמכים.

פתרון עוצמתי וג־
מיש לסריקה באצוות,
המסוגל לפצל סריקות
לקבצים נפרדים ,ליצור
אינדקסים ,לקרוא בר־
קודים ולחלץ נתונים.

מספק מערך מרשים של
הגדרות ,על מנת לאפשר
התאמה מדויקת של
הסריקה באמצעות
ממשק קל לשימוש
ותיאורי כלי מועילים.

מנהל את הקבצים שלך
עם חיפוש מהיר ,המרה,
ניתוח קבצים וניקוי,
תיוג ,עורך  PDFוסיווג
אוטומטי של קבצים.

תוכנות נוספות
תוכנותABBYY® , ABBYY Business Card Reader (PC( :תוכנות  OCRשל ABBYY FineReader

Windowsמנהלי התקנים של סורקTWAIN, ISIS®, WIA :

מפרטי המוצר  -סורק דו-צדדי לנסיעות של ®Xerox
מספר דגם

100N03205

מהירות הסורק (נייר בגודל )A4

 8שניות לעמוד @  ,200 dpiשחור-לבן או צבעוני

רזולוציה אופטית

600 dpi

עומק סיביות פלט

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

תמיכה בסריקת מדיה

נייר ,תעודות זהות מפלסטיק ,תמונות

חיישן הדמיה

( CISחיישן תמונה במגע)

מקור תאורה

לד (דיודה פולטת אור) הפעלה מידית

שיטת סריקה

הזנה דו-צדדית

ממשק

Hi-Speed USB 2.0

גודל מסמך מקסימלי

 813 x 216מ"מ

גודל מסמך מינימלי

 38 x 38מ"מ

טווח עובי נייר

2

60 ~ 120 g/m

ממדים

(291רוחב) ( 67 xעומק) ( 40 xגובה) מ"מ

מחזור חיים יומי

 100דפים

משקל

 0.5ק"ג

מערכות הפעלה נתמכות

Windows 10, 8, 7

10.14 – 10.15 macOS

תיבת התיבה :סורק דו-צדדי לנסיעות של  ,Xeroxכבל  ,USB 2.0תיק נשיאה ,גיליון נשיאה (שרוול פלסטיק שקוף להגנה על מסמכי מקור עדינים) ,גיליון כיול ומטלית ניקוי ,מדריך
להתקנה מהירה ,כרטיס עבור תמיכה טכנית DVD-ROM ,עם תוכנה ומנהלי התקנים ידניים למשתמש.
®

*באנגלית בלבד

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