Hasznos és megbízható

The future of the past.

Az ön Zeutschel szkennereihez
optimalizált asztalok
A Zeutschel szkennerei és mikrofilm

 állítható magasság (850-1,050 mm)

kamerái csúcskategóriás berendezé-

 könnyen szerelhető

sek a bekötött és a nagyformátumú

 kibővített munkafelület a készülék bal

dokumentumok tökéletes digitalizálá-

vagy jobb oldalán

sához. Ajánljuk az eredeti Zeutschel

 akár

asztalok használatát, hogy a szken-

oldalon

elhelyezhet

bővítő felületeket

nereink számára ergonomikusabb és
biztonságosabb

mindkét

 méretek (sz × mé × ma):

munkakörülménye-

894 × 720 × 850-1,050 mm

ket teremthessen. Ezek az asztalok

 bővítő munkafelület (sz × mé):

könnyen összeszerelhetők, elegendő

354 × 720 mm

teret biztosítanak a munkavégzéshez, egyéni igényekhez állítható a
magasságuk, több készüléknél mindez elektromosan működik.
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ergonomikus
munkaasztal
könyvszkennerekhez
az asztalhoz tartozik egy zárható PC
szekrény (elöl)
méretek (sz × mé × ma):
1,300 × 900 × 850 mm

ergonomikus
munkaasztal
könyvszkennerekhez
motoros magasság állítás
munkaasztal fogyatékkal élők számára,
a magasság elektromosan állítható
tárolóhely balra / jobbra
a tárolóhely egy szintben van a könyvállvánnyal
szekrény PC-nek, zárható ajtókkal
(elöl és hátul)
méretek (sz × mé): 2,200 × 800 mm
a munkaasztal magassága elektromosan állítható 730 - 1,200 mm-ig.

ergonomikus
munkaasztal
könyvszkennerekhez
munkaterület balra / jobbra
a munkaterület egy szintben van a
könyvállvánnyal
szekrény PC-nek, zárható ajtókkal
(elöl és hátul)
méretek (sz × mé × ma):
1,500 × 800 × 950 mm

ergonomikus
munkaasztal
könyvszkennerekhez
munkaasztal fogyatékkal élők számára,
a magasság elektromosan állítható
motoros magasság állítás
szekrény PC-nek, zárható ajtókkal
(elöl és hátul)
tárolóhely balra / jobbra
nagyméretű munkalap
méretek (sz × mé): 1,900 × 1,220 mm
a munkaasztal magassága elektromosan állítható 730 – 1,200 mm-ig

ergonomikus
munkaasztal
könyvszkennerekehez
motoros magasság állítás
munkapad fogyatékkal élők számára, a
magasság elektromosan állítható
tárolóhely balra / jobbra
a tárolóhely egy szintben van a könyvállvánnyal
szekrény PC-nek, zárható ajtókkal
(elöl ás hátul)
méretek (sz × mé): 1,500 × 800 mm
a munkaasztal magassága elektromosan állítható 730 – 1,200 mm-ig

ergonomikus
munkaasztal
könyvszkennerekhez
kézzel állítható magasság
stabil és rezgésmentes
tárolóhely balra / jobbra
a tárolóhely egy szintben van a könyvállvánnyal
szekrény PC-nek
méretek (sz × mé): 1,910 × 1,170 mm
a munkaasztal magassága kézzel
állítható 795 – 995 mm-ig

Ha Ön egy tökéletes digitalizálási megoldást
keres értékes kulturális javainak megőrzéséhez, keressen minket. Szkennelő és
mikrofilmes technológiát képviselő analóg és
digitális rendszereink segítségével több, mint
50 éve foglalkozunk a legmagasabb szinten
dokumentumok rögzítésével, archiválásával,
digitális adatok előkészítésével és feldolgozásával. Rendszereinket világszerte használják
neves levéltárak, könyvtárak, egyetemek,
földhivatalok, valamint kereskedő és szolgáltatást végző cégek.
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