A2 könyvszkenner profiknak

OS 16000
Advanced Plus

The future of the past.

Gyors, termelékeny, mozgatható:
Ez az OS 16000 könyvszkenner

Otthon lenni bárhol: szkennerek a
Zeutscheltől
Nap, mint nap milliónyi dokumentumot
szkennelnek be a levéltárak, könyvtárak,
egyetemek, magánvállalkozások és állami
intézmények. Úgy tűnik, hogy amikor a
megbízhatóság és a teljesítmény kerül
előtérbe, akkor a Zeutschel szkennereit
választják. Legyen az Berlinben az Állami
Könyvtár vagy Princetonban a Brit Könyvtár.
1993
óta
fejlesztünk
felsőállású
szkennereket és a Zeutschel szkennerei
1996 óta új ipari szabványt képviselnek.
Különösen a kímélést igénylő könyveknél szembetűnő a kompromisszum
nélküli képminőség
Az OS16000 könyvszkenner tulajdonságai
találkoznak felhasználóink igényeivel. Az
egyenletes, árnyékmentes megvilágítás és
az élenjáró szkennelési technikák együtt
gondoskodnak a kiváló képminőségről. Az
automatikus asztalmozgatás és szkennelés
indítás garantálják a termelékeny munkavégzést.

OS 16000
Comfort

A készülék előnyei
Minden szakmai érték

 kompakt

Kompakt, mozgatható, termelékeny és

 mozgatható

egyszerű, az OS 16000 könyvszkenner

 csak beteszem és szkennel

kielégíti

és

 nagy termelékenység

vállalatok profi felhasználóinak igényeit:

 egyszerű működtetés

maximális könyv védelem (üveglap nélkül

 bámulatos képminőség (max. 600dpi)

200mm

 optikai zoom (OS 16000 HQ)

a

könyvtárak,

levéltárak

könyvvastagságig),

bámulatos

képminőség (600dpi), nagy termelékenység (automata, motoros könyvállvány),
rendkívül
beteszem

egyszerű
és

kezelés

szkennel).

A

(csak
kompakt

 automata könyvállvány
(OS 16000 Advanced Plus és HQ)
 előnézeti funkció a megbízhatóságért
 auto fókusz

felépítésének köszönhető, hogy az OS

 nagy mélységélesség (kb. 50mm)

16000 könnyen szállítható. Ha tervezi,

 egyenletes, árnyékmentes megvilágítás

hogy rendkívül kisméretű dokumentumokat fog szkennelni nagyobb felbontásban,
ajánljuk, hogy válassza az OS 16000 HQ

a kiváló képminőségért
 a legjobb minőségű kimenő adatok az
összes szabványos formátumban

szkennert optikai zoommal. Az OS 16000

 félautomata munkafolyamat támogatás

család a hatékony, nagyméretű digitalizá-

 többnyelvű kezelői felület

lási feladatok ellátására szolgál.

 rugalmas illesztő felületek csaknem
minden környezethez
 távoli karbantartás és kezelés

OS 16000 Advanced
Plus

OS 16000 Comfort
Szkennelhető
méret
Szkennelési
mód

635 × 460 mm (> DIN A2)
színes
42 bit színes | 24 bit színes kimenet
14 bit szürkeárnyalat | 8 bit szürkeárnyalat kimenet
1 bit f-f | 1 bit f-f kimenet

Valós szín
feldolgozás

nincs

van

100-600 dpi

100-600 dpi
(600×600 ppi @ A3+,
460×460mm)

Optikai zoom
Max. felbontás
Szkennelési
sebesség

3.8 mp / 400 dpi
kb. 50 mm

Mélységélesség

van

Auto fókusz
Kezelői szoftver

OS 16000 HQ

Omniscan 12 / 64 bit, TWAIN (e.g. BCS-2, DPUScan), PerfectBook 3.0

Könyv tartó

kézi komfort könyv tartó

motoros könyvállvány, üveglap karral ellátva az
automatikus működtetéshez; intelligens,
továbbfejlesztett kezelőpult programozható gombokkal

Üzemmód

kézi

automatikus / kézi

100 mm

150 mm üveglappal,
200 mm üveglap nélkül

Max. könyv
vastagság
Szkenner
interfész
Adatok
megjelenenítése
Tartozékok
(rendelhető)
Méretek
(Szé×Mé×Ma)
Telepítési
helyigény

Tömeg
Energia ellátás

Gig E
összes szabványos képformátum, pl.: tömörítetlen TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2,
többoldalas TIFF, PDF, többoldalas PDF, BMP, PNG, GIF, PCX, PDF iHQC
PC, monitor, rögzíthető szkenner asztal, különféle könyvtámaszok
777 × 845 × 940 mm

855 × 925 × 1,050 mm

650 × 690 mm

820 × 780 mm

50 kg

90 kg

100 – 240 V, 50/60 Hz, 1.1A, (egyéb feszültségre igény szerint)
A változtatás jogát fenntartjuk minden egyéb értesítés nélkül!
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