Mikrofilm kártya szkenner

The future of the past

Műszaki adatok
Az OM1 egy barátságos méretű mikrofilm kár-

Felbontás

100 – 400 dpi

tya szkenner. Digitális állományt készít a mik-

Sebesség (200dpi, A2)*

370 kártya/óra

Sebesség (400dpi, A2)*

300 kártya/óra

rofilm kártyákról, amelyek azután azonnal
hozzáférhetővé válnak számítógépes környezetben; megtekinthetők, kereshetők, nyomtat-

Adagoló kapacitása

hatók vagy akár e-mailben elküldhetők lesznek. Az OM1 el van látva Hollerith kód olvasó-

Kettős mentés (szürke és
f-f) egyidejűleg

val, automatikus kártya adagolóval, ezáltal

Hollerith kód felismerés

felügyelet nélkül lehet vele dolgozni. Egyszerű
kezelhetőségénél fogva ideális digitális alternatívája a régi mikrofilm olvasó-nyomtatóknak.

150 kártya, automatikus köteg adagolás

Nyomtató figyelés

megfizethető és kényelmes megoldás a mikrofilm kártyák digitális konvertálására kiváló
felbontással
az automatikus fehéregyensúly segítségével a
lehető legjobb minőségű képek készülhetnek
nagysebességű USB, plug & play kapcsolat
virtuális újra szkennelés – a beszkennelt kép
megjeleníthető eltérő képi beállításokkal
anélkül, hogy újra kellene szkennelni
rugalmas szkennelési megoldás: az OM1
beszkennel minden ISO szabványú mikrofilm
kártyát. Nincs szükség egyéb kiegészítőkre.

automatikus (IBM, MIL STD 804B)
igen

Nagyítás

7.5× – 40× (változtatható)

Méret pontosság

± 0.5%

Film típus

Termék előnyei

igen

ezüst és diazo
felhasználó által megadott,
korlát az ablak mérete

Rajz méretek
F-f kimeneti fájl formátum
Szürkeárnyalat kimeneti
fálj formátumok

TIFF (G3, G4), CALS, PNG, PDF
JPEG, BMP, RAW, TIFF, PNG, PDF

Méretek

170 × 460 × 210 mm

Tömeg

5.8 kg

Teljesítmény igény
PC csatlakozás

110/230 V, 0.3/0.2 A
USB2.0

Operációs rendszer

Windows 7 Prof (32/64 bit)

PC specifikáció

Kérjük, tekintse meg a
www.wwl.co.uk honlapján

* A max. szkennelési sebesség függ a csatlakoztatott PC konfigurációjától.
A műszaki adatok változtatásának joga fenntartva!
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