Szkennelés új stílusban

The future of the past.

Szkenner még soha nem nézett ki jobban
Nem különben a szkennelt képek

A külcsin találkozik a belbeccsel:
ez az OS 15000
Levéltárak, könyvtárak, egyetemek, múzeumok mind úgy vélekednek, hogy a
digitalizálás javítja a szolgáltatásuk minőségét, mert a gyűjteményt elérhetővé teszi
on-line. A digitalizálási megoldások lehetővé teszik mind a meglévő, mind pedig az új
ügyfelek számára - akik a tudomány vagy
az oktatás területéről jöttek - hogy az
anyagukat könnyen kutathassák.
Legyen az modern vagy történelmi könyv,
kézirat, folyóirat, tudományos jelentés,
szerződés vagy egyéb kulturális örökség,
az új OS15000 a multifunkciós megoldás
szinte minden digitalizálási feladathoz.
Rugalmas, gyors, kímélő
Az OS15000 megnyeri a felhasználókat
rendkívüli kialakításával és a szolgáltatott
kiváló szkennelési minőségével. A jól bevált OS12 szoftvernek köszönhetően nagyon könnyű a kezelése. A könyvtartó
beolvasási területe 460×360mm, max.
felbontása 600dpi 42bit színmélységgel. Ez
a minőség alkalmassá teszi nagyformátumú könyvek dokumentumok szkennelését
is gond nélkül. Az adatok minden szabványos képformátumban kinyerhetők.
Tökéletesen egyenes képek,
nem ferdék, nem görbülnek
Kafka elégedett lenne, mert az OS15000
kíméletesen szkenneli a hátán fekvő könyvet felülről. Egyszerűen csak lapoznia kell
minden szkennelés után. A könyvgerinc tájékán eltorzuló betűket, széleket a szoftver
kiegyenesíti, ugyan így a ferdén elhelyezett
dokumentumokat is. Minden szkennelés
előképét megtekintheti a képernyőn. A
nagyméretű könyvhimba a szkenner alapvető tartozéka. Azon túl rendelhető hozzá
erőteljes PC monitorral együtt is.
De ne csak ránk hallgasson. Fedezze fel az
OS15000-t saját maga. Hiszen szkenner
még nem nézett ki jobban, ahogyan
szkennelt képek sem.

OS 15000
 OS15000

Advanced Plus motoros
könyvhimba, önműködően nyíló üveglap,
valamint
automatikus
működés:
automata könyv elhelyezés, üveglap
automatikus nyitása és a tartó asztal leengedése szkennelés után, automatikus
szkennelés indítás, elektronikus könyvnyomás szabályozás, amely 5 fokozatban
állítható a dokumentumok kímélése
érdekében
 OS15000 Advanced kézi működtetésű
könyvhimba automatikusan nyíló üveglappal
 OS15000 Comfort comfort könyvhimbával üveglap nélkül

A készülék előnyei
 kompakt, funkcionális, forradalmian új

konstrukció

 kényelmes kezelés
 környezeti fénytől független
 nem vakítja a kezelőt
 ragyogó színvisszaadás
 nagysebességű szkennelés
 rövid szkennelési ciklusok
 kiváló minőségű digitális kimenet
 rugalmas interfészek
 Perfect Book 3.0 lehetőség
 távoli karbantartás és távoli ügyintézés
 gazdaságos energiafelhasználás –

összhangban az Energy Star előírásaival

OS 15 000
Comfort
Szkennelhető méret
Szkennelési módok
Színmélység
Felbontás
Kezelői szoftver
Könyvhimba
Üzemmód
Max. könyv vastagság
Méretek
(Szé×Mé×Ma)
Telepítési helyigény
Tömeg
Energia ellátás

OS 15000
Advanced

OS 15000
Advanced Plus

max. 460 × 360 mm
színes, szürkeárnyalatos, f-f
42 bit színes | 24 bit színes kimenet
14 bit szürkeárnyalat | 8 bit szürkeárnyalat kimenet
1 bit f-f | 1 bit f-f kimenet
300 dpi, 600 dpi (opcionális)
Omniscan 12 / 64 bit, több szálon futtatható (opcionális)
Kézi működtetésű
Motoros könyvhimba
Comfort könyvhimba
könyvhimba önműködően
önműködően nyíló
üveglap nélkül
nyíló üveglappal
üveglappal
Kézi
Automata / Kézi
100 mm
540 × 630 × 600 mm

540 × 740 × 670 mm

540 × 640 × 670 mm

504 × 540 mm
26 kg

50 kg
100 – 240 V / 50-60 Hz

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