
 

Easy Scan sezgisel grafik tek tuşla tarama kullanıcı arabirimi 

deneyimsiz operatörlere iyi bir tarama için kolaylık sağlar. 

Mümkün olan on dokuz yabancı dilden 6 yabancı dil seçimi 

mümkündür. 

Taramadan sonra operatör dokunmatik ekrana dokunarak USB 

belleğe kayıt edeceğini veya baskı alacağına karar verebilir. 

Tarama kalitesini dokunmatik ekrandan dokunarak ve büyültme 

fonksiyonunu kullanarak kontrol edebilir. 

Easy Scan Plus Expert Modu profesyonel kullanım için yazılım 

uzantısı sağlar. Renk seçimi (COL, GS, SW), format seçimi 

(TIFF, PDF, JPEG) 

Thumbmail- sunumu (ekleme, görüntüleme, silme) 
Sayfa ayırma, sol, sağ, orta uyumu, tam boy tarama, zoom 

fonksiyonu, bölümü yazdır, kitap kapağını düzeltme, parmak izi 

silme gibi gelişmiş özellikler sahiptir. 

Her etkinleştirme veya devre dışı bırakma Fonksiyonla 

benzersiz bir özelleştirilebilir arabirimi oluşturur. 

 

 

Kullanıcı seviyeleri arasında basit geçiş Easy Scan deneyimsizlere (Basic Mode) ve Easy Scan Plus deneyimli kullanıcılara (Exper 

Mode) sadece tek bir tıklama ile her zaman mümkündür. Bu sayede, basit ve profesyonel tarama çalışması book2net SPIRIT ile 

yapılır. 

Teknik veriler 

Sensör: 

Işık kaynağı: 

Çözünürlük:  

Derin keskinliği: 

Tarama hızı: 

 İşlem süresi: 

Şablon tablosu: 

Kullanım: 

 

Arabirimi: 

 

PC: 

Yazılım: 

Yüksek çözünürlüklü alan sensörü 

Entegre ışık kontrol sistemi ile opsiyonel LED teknolojisi (LCS) 
 

200 dpi - 300 dpi  

7,6 santim 

Renkli A3 300 dpi de 0,2 saniye  

1 saniye (tarama - görüntüleme - depolama süresi)  

Tarama alanı 488 mm x 351 mm (A3+) 
 
Kitap koruyucu dizaynı ve kendinden ayarlı opsiyonel kitap 
beşiği, dokunmatik ekran, çok dilli seçim sağlar.  
 
USB 2.0 profesyonel bellek 

 

Microsoft gelişmiş yazma ile iletişim sistemi, maksimum 

güvenlik için filtre teknolojisi, 1,6 GHz Intel Atom N270, 1 GB 

RAM, 160 GB HDD, LAN ve yazıcı arayüzü, 15” dokunmatik 

ekran, önceden yüklenmiş olan sezgisel kullanıcı rehberliği ile 

yazılım 

 

Easy Scan - görüntü işlemi entegre edilmiş olan yazılım. 

Easy Scan Plus - profesyonel talepler için yazılım genişletme 

Renk derinliği: 

Resim formatı: 

Çıkış formatı: 

Telif hakkı koruması: 

Muhasebe arabirimi: 

Boyutlar: 

(G x D x Y) 

Ağırlık: 

Güç kaynağı: 

Enerji ihtiyacı: 

Ses düzeyi: 

Güvenlik standardı: 

Çevresel koşullar: 

Teslim: 

Uzaktan bakım: 

Teknik değişikler saklıdır 

36 bit renk dahili, 24bit harici 

Renkli, gri seviye, S/W 

TIFF, PDF, JPEG, JPEG 2000 

Telif hakkı ve filigran (isteğe bağlı) 

Faturalandırma sistemine bağlanabilmek için 

arayüz 

540 mm x 575 mm x 1200 mm  

 

24 kilo gram 

100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz  

Ortalama: 68 VA  

44 dB(A) 

CE EMV 

Titreşimsiz, dengeli bir yüzeyde, doğrudan 

güneş ışığı, 10 ° C - 38 ° C,% 10 -% 85 bağıl 

nem (yoğunlaşma yok) 

Önceden monte edilmiş ve hazır Teknik 

Değişiklik uzaktan bakım hizmeti 
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[ book2net 

Spirit ] 

... Kütüphaneler için yeni giriş seviyesi ve ofis ... 

A3* 

Kompakt 

• Zarif, modern tasarım 

• Az yer kaplayan masaüstü ünitesi 

(540 x 575 x 1200 mm) 

• Taşınabilir: sadece 24kg 

• Sistem "Out of the Box" 

• 5 dakikada içinde yüklenir 

Yazılım one-touch2scan 

Bir parmak ucu ile sonuç 

• Sezgisel yazılım arayüzü 

• Kamu için uygun kullanım 

• Kullanımı geleneksel fotokopiden daha 

kolay 

• Deneyimsiz kişiler için menu rehberi 

 

Eklentiler: 

Easy Scan Plus sofistike ve 

profesyonel talepleri için 

Easy Scan Office E-posta 

uygulamaları, modern tarama 

olarak kağıtsız ofis entegrasyonu 

desteklemek için 

Çevre dostu 

• UV / IR yoktur. Radyasyon içermez 

• Ozonsuz, emisyonsuz 

• Toner yok 

• Kâğıt yok 

• Düşük Enerji Kontrolü (LEC) 

• Faaliyette güç tüketimi 55VA (Vgl. 

Kopierer 1800VA) 

Döküman tablası 

 

Sensör 

C O L O R 

tv»»» 
Yüksek çözünürlüklü görüntü alanı 

7,6 santim derinliğiyle sensör 

Gerçek renk yönetimi 

(İç 36 bit, 24 bit harici) 

Tarama süresi 0,2 saniye/ 

işlem süresi 0,7 saniye 

Uzun süreli dayanıklılık 

(300.000.000 döner disk ömrü) 

Otokontrol: 

- Otomatik poz 

- Otomatik odaklama 

- Otomatik ışık ayarı 

Aydınlatma 

• Kendi ışık kaynağı olmadan çalışır 

Sorunlu oda ışığı için isteğe bağlı 

LED aydınlatma 

Dokunmatik ekran 

• Ağır işler için endüstri standardı 

• Tam ekran gerçek zamanlı video önizleme 

• Yakınlaştırma görüntü için Kontrol ve 

kalite analizleri 

Entegre PC 

Hızlı ve sessiz 

USB, ağ, yazıcılar ve hesap 

oluşturma sistemi arayüzü 

MS Embedded işletim sistemi maksimum 

güvenlik ve virüs koruması için gelişmiş yazma 

filtresi teknolojisi 

Geometrik 3D nokta analizi 

Parmak giderme 

Kenar tanıma 

Sayfa tanıma 

Tip alan tespiti 

Kitap katlama optimizasyonu 

• Kitaplar için A3+, klasörler, belgeler, 

dergiler, gazeteler ve sertifikalar 

• Tarama alanı 488mm x 351 mm 

• Kitap koruyucu dizayn 

§ Telif hakkı 

• Copyright 
• Filigran/ Logo 

§ Doküman 

• Dijital imza 
• PDF-A 

book2net SPIRIT ... 

Modern tarama sistemi 

Akıllı dijital bilgi yaratımı ve dağıtımı, geleneksel kâğıt kullanımının yerini alacaktır. Yeni nesil tarayıcıların 

alanı: geleneksel fotokopi makinaları sınırlarına geldiği, ekonomik olmayan (toner, kâğıt, destek) ya da 

kağıtsız çalışmaların geldiği yerler. Özellikle kitap, klasörler, ciltli veya zımbalanmış belgeler, dergi, 

gazeteler için book2net SPIRIT gücünü geliştirdi. 

Kısa süre içinde kapsamlı ‘’ fotokopi makinasının kapağı veya özel katlama teknikleri, makul prezentabl 

kopya baskı için her iki eli kullanmak gerekiyor, mesela fotokopi kapağına basmak veya özel katlama 

tekniklerini kullanmak gibi; siyah bir kenarlık, siyah kitap katlaması, okunaksız metin veya eğimli kenarlar. 

Yeni book2net tarama teknolojisi aynı zamanda daha modern, düşük maliyetli ve çevre dostu olarak 

geleneksel fotokopi teknolojisinin yerini almaktadır.  

 

Menü kılavuzu çok basit: 

Die book2net Easy Scan Software 
Kullanıcı dostu Easy Scan yazılım arayüzü ortak alanlarda kullanımı destekler, ofis alanı 

içinde veya doğrudan işyerinde erişilebilir. 

 

Easy Scan-Kütüphane taramaları okuma 

odalarında ve kütüphanelerde kullanımını bulur. 

Kendi ışık kaynağı olmadan book2net SPIRIT fazla 

ışık gerekmeden çalışır.  

Geleneksel fotokopi makinelerine göre kullanımı 

daha kolaydır, USB tarama,  tarananı aynı anda 

basmak mümkündür. 

Easy Scan-Ofis tarama sistemi kâğıtsız ofisi 

desterkler. İş yeri için ideal tarama sistemi, yazılımı 

sağlar: USB’ye tarama, Net tarama, dosya tarama 

ama aynı zamanda e-posta uygulamaları için 

modern tarama. 

 

 

§ Telif hakkı Copyright-fonsiyonu ile sağlanır. 

one-touch2scan 
§ Dijital imzalar ve PDF-A kanıt belgelerin 

yasal ağırlığı için mevcuttur. 

 


