Új stílus a digitalizálásban

The future of the past.

A valaha készült legszebb szkenner
Akárcsak a vele szkennelt képek

Külcsín és belbecs: ez az OS 15000
A könyvtárak, levéltárak, múzeumok és egyetemek számára a digitalizálás remek lehetőséget
jelent szolgáltatásaik bővítésére, hisz a gyűjtemények könnyebb hozzáférhetőségének biztosítása az új, és visszatérő kutatók és oktatók
számára egyaránt vonzó.
Akár muzeális, akár modern könyvről, kéziratról, periodikáról, vagy tudományos közleményről van szó, az új OS 15000 sokoldalú megoldást
kínál szinte bármilyen digitalizálási feladathoz.
Az OS 15000 remek ajánlat azoknak a felhasználóknak, akiknek fontos a teljesítmény, a
könnyű használat, a kímélő dokumentumkezelés és az optimális ár-érték arány.
Rugalmas, gyors, kíméletes
Az OS 15000 különleges kialakításának, s persze
az általa készített kiváló minőségű másolatoknak köszönhetően könnyűszerrel nyeri el a felhasználók bizalmát. A tárgyasztal teljes felülete
460 x 360 mm, ami lehetővé teszi A3+ méretű
dokumentumok akár 600 dpi felbontású és 42
bit színmélységű beolvasását is. A felhasználóbarát szoftveres környezetet a jól bevált Omniscan 12 biztosítja, az elkészült képek pedig minden szabványos képformátumban kinyerhetők.
Egyenes sorok, nincs torzulás, nincs görbület
Az OS 15000 kíméletes a dokumentumokkal,
melyeket természetes állapotukban, szöveggel
fölfelé helyezhetünk el a bölcsőben, s a szkennelést követően úgy lapozhatunk, mintha csak
olvasnánk. A sorok gerinchez közeli görbületeit
a szoftver automatikusan kiegyenesíti, ahogyan
a ferdén felhelyezett dokumentumokat is beavatkozás nélkül korrigálja. Az elkészült képeket azonnal láthatjuk a monitoron, s ha szükségét érezzük, azonnal módosíthatunk rajtuk
anélkül, hogy újra kellene szkennelnünk őket.

OS 15000
•

•

OS 15000 Advanced Plus – motoros könyvbölcső, önműködően nyíló üveglap, valamint
automatikus működés: automata könyvpozicionálás, az üveglap automatikus nyitása és a
tárgyasztal lesüllyesztése szkennelés után,
automatikus beolvasás, 5 fokozatban szabályozható, dokumentumkímélő nyomáserő
OS15000 Comfort – kézi működtetésű könyvbölcsővel, üveglap nélkül
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kompakt, funkcionális, forradalmian új konstrukció
kényelmes kezelés
környezeti fénytől független működés
nem vakítja a kezelőt
ragyogó színvisszaadás
nagy sebességű szkennelés
rövid szkennelési ciklusok
kiváló minőségű digitális kimenet
rugalmas interfészek
Perfect Book 3.0 lehetőség
távoli karbantartás és távoli ügyintézés
gazdaságos, energiatakarékos működtetés –
összhangban az Energy Star előírásaival

OS 15 000
Comfort
Szkennelhető terület
Szkennelési módok
Színmélység
Maximális felbontás
Kezelői szoftver
Könyvhimba
Üzemmód
Maximális dokumentumvastagság
Méretek (Sz×Mé×Ma)
Munkaterület
Tömeg
Energiaellátás

OS 15000
Advanced Plus

max. 460 × 360 mm
színes, szürkeárnyalatos, fekete-fehér
42 bit színes / 24 bit színes kimeneti
14 bit szürkeárnyalatos / 8 bit szürkeárnyalatos kimeneti
1 bit fekete-fehér / 1 bit fekete-fehér kimeneti
300 dpi, 600 dpi (opcionális)
Omniscan 12 / 64 bit, több szálon futtatható (opcionális)
kézi könyvbölcső
motoros könyvbölcső, önműüveglap nélkül
ködően nyíló üveglappal
kézi
automatikus / kézi
100 mm
540 × 630 × 600 mm
540 × 640 × 670 mm
504 × 540 mm
26 kg
50 kg
100 – 240 V / 50-60 Hz

A változtatás jogát fenntartjuk!

Zeutschel GmbH – Heerweg 2 – 72070 Tübingen
Tel: +49 7071 9706-0 – Fax: +49 7071 9706-44
info@zeutschel.de – www.zeutschel.com

The future of the past

PEDRO Kft. – H-1142 Budapest, Kassai u. 94.
Tel: +36 1 273 0841 – Fax: +36 1 251 8486
pedro.kft@mikrofilm.hu – www.mikrofilm.hu

