
 

Teknik Özellikler 

Sensör: 

Pozlama süresi:  

Döngü süresi: 

Işık kaynağı: 

 
Optik: 
 
Renk derinliği:  
 
Resimleme modu:  
 
Kitap beşiği: 

Kamera arayüzü:  

 
Çıkış formatları: 
 
Güç kaynağı: 

Dahili güç kaynağı: 

Yazılım: 

Kullanıcı arabirimi: 

Telif hakkı koruması:  

Entegre PC: 

10.5, 32. 40 veya 50 Mio. piksel sensör mevcuttur. 

0,3 saniye  

1,9 saniye 

 

LED aydınlatma sistemi (soğuk ışık), daha az güç gereksinimi (<100 W) UV ve İR içermez. 

EN60825-1 'e göre operatör için radyasyon içermez. 

Rodenstock Rodagon, maksimum netlik için 5 inç (12,5 cm) odaklama derinliği 

36bit iç renk, 24bit renk çıkışı 

Renkli 

18 inç x 24 inç kitap beşiği (>A2!) 12 cm kalınlığa kadar kitaplar için 

USB 2.0 standardı 

TIFF, PDF, JPEG, JPEG2000 

100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz, 200 VA 

12 V ve 24 V 

Görüntü işleme yazılımını içeren Book Expert Public ( Genel Kitap Uzmanı) yazılımı  

Çoklu dil destekli dokunmatik ekran kullanıcı arabirimi  

Otomatik gönderme ve filgran (opsiyonlu) ile telif hakları koruma 

 

Bilgisayar virüslerine karşı maksimumum güvenlik için Microsoft Gelişmiş Yazma Filtre Teknolojisi ile desteklenmiş Windows XP 

işletim sistemi. Uzun ömürlü ATI/AMD chipsetli bilgisayar bileşenleri ve 7 gün 24 saat çalışabilmeye uygun işlemci, 15 inç 

dokunmatik ekran ve kullanıma yönelik kılavuz yazılım desteği 

Muhasebe arabirimi: 

Uzaktan bakım : 

Teslimat: 

Bakım: 

Boyutlar: 

Ağırlık: 

Muhasebe sistemleri için bağlantı arayüzü 

Uzaktan erişimli bakım servisi 

Ön montajlı ve kullanıma hazır teslimat (tak ve çalıştır)  

Bakım gerektirmez 

yükseklik: 1290 mm, genişlik: 665 mm, derinlik: 840 mm 50 kg 

(110,23 Ib) 

Ürün özellikleri haber vermeksizin değiştirilebilir 
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book2net kiosk: self servis kitap taramanın geleceği 

Yeni book2net kiosk aşağıdaki ortak kullanıma açık 

alanlardaki belgelerin hızlı ve ekonomik olarak taranması için geliştirilmiştir 

 
• Kütüphanelerde 

• Özel Şirketlerde 

• Bankalarda 

• Hukuk Bürolarından 

Benzersiz bir ürün konsepti olması sebebiyle book2net kiosk şuanki tarama teknolojisinden çok 

daha fazla verimlidir: book2net kiosk ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla çözüm bulacak, servis 

kalitenizi arttıracak ve maliyetlerinizi düşürecektir. 

 

Ayarlanabilir grafik kullanıcı arabirimini iş akışınıza göre düzenleyebilir, böylece sistemi daha 

verimli kullanabilirsiniz. İstediğiniz fonksiyonlar için kısayol arayüzü oluşturabilirsiniz. 7 dilde 

kullanım kılavuzu mevcuttur. 

Tarama sürecindeki yasal gereklilikleri filigran ve/veya telif hakları düzenlemeleri 

fonksiyonuyla kolayca iş akışınızın bir parçası olarak ekleyebilirsiniz.  

Grafiksel arayüzüyle müşteri bilgisi, logo vb. nitelikleri kolayca entegre edebilirsiniz. 

Yeni ikiz dokunmatik teknolojisi ve dikkat çekici kısa döngü süresi sayesinde daha önce tarama 

yapmamış bir operatör bile kolay, hızlı ve yüksek kalitede tarama yapabilir.  

  

Daha fazla gelir elde edin! 

Yeni teknolojisi sayesinde maliyetleri azaltmak ve katma 

değeri arttırma fırsatı sunar. 

• Siyah-beyaz fotokopi çıktıları yerine dijital renkli 

resimlerle servis kalitesini üst düzeyde tutar. 

• Kullanıcı veya ziyaretçi self servis olarak A4/A3 

sınırlamaları olmaksızın dokümanları dijitalleştirebilir. 

• Toplamda en düşük sahip olma maliyeti 

• Book2net kiosk bakım gerektirmez. 

• Book2net kiosk muhasebe arabirimi bağlantısı ile her türlü 

ödeme sistemine kolayca entegre edilebilir 

• Düzenli iş akışı sağlar 

 

Güvende hissedin! 
Book2net kiosk kutusundan çıkarır çıkarmaz kullanıma 

hazır olacak şekilde gönderilecektir. Siz sadece fişi prize 

takıp çalıştıracaksınız. 

Book2net kiosk son derece güvenilir uzun ömürlü döner 

shutter ile daha az yıpranmış, tarama kapasitesine göre ve 

en az mekanik parça kullanılarak dizayn edilmiştir. Ürünün 

tüm bileşenleri halka açık yerlerde zarar görmeyecek 

şekilde cihaza adapte edilmiştir. 

İkiz USB portu çifte güvenlik ve uzun vadeli sorunsuz 

çalışmayı sağlar. 

Bilgisayar virüslerine karşı maksimumum güvenlik için 

Microsoft Gelişmiş Yazma Filtre Teknolojisi ile 

desteklenmiş Windows XP işletim sistemi kullanılmıştır. 

Bilgisayar bileşenleri endüstri standartlarına uygun ve uzun 

ömürlü olarak tasarlanmıştır. 

Sessiz! 
Book2net kiosk Avrupa standartlarına uygun oldukça sessiz 

çalışabilir olarak tasarlanmıştır. Mekanik veya fan sesi 

duymazsınız. 

Kullanım Kolaylığı ! 

 

Benzersiz ikiz dokunmatik teknolojisi ile 

hiç tecrübe sahibi olmayan bir kullanıcı 

bile kolayca ve hızlı bir şekilde sadece iki 

dokunuşla yüksek kalitede taramalar 

yapabilir. 

 

Kalite ve verimlilik! 

Gereksinimleriniz doğrultusunda isteğe bağlı olarak 

10.05, 32, 40 veya 50 MP sensör ile book2net kiosku 

özelleştirebilirsiniz.  

 

Olağanüstü 0.3 saniye tarama hızı ve sadece 1.9 

saniyelik döngü süresi ile book2net rakipsizdir ve yüksek 

verimlilik sağlar. 


