Szkennelés új stílusban

The future of the past.

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

Kicsomagolja, bekapcsolja, START
Történelmi könyvek, mai könyvek, magazinok,
akták, gyűrűs kötésű könyvek, szerződések,
mérlegkönyvek, földhasználati tervek – szinte
nincs, amit ne tudna digitalizálni vagy lemá-solni
az új zeta-val. De azon túl, hogy kiváló képekkel
szolgál, jól is néz ki maga a készülék, sőt
hihetetlenül könnyű a kezelését elsajátítani. Ezek a
jellemzők teszik a zeta–t egy ideális, többfunkciós
digitalizáló
rendszerré
könyvtárakban,
levéltárakban, egyete-meken és iskolákban. De a
hatósá-goknál, másoló üzletekben, bankokban,
biztosító társaságoknál, ügyvédi irodák-ban is
hamar értékelik a tudását az irodai munkák
támogatásában. Tökéle-tes megoldás egy korszerű
irodában.
Hogyan történik a szkennelés?
Egyszerűen
csomagolja
ki
a
készüléket,
csatlakoztassa össze a szkennert a táb-lagéppel,
helyezze az asztalra a doku-mentumot és már
kezdheti is a mun-kát. Az új zeta kiváló minőségű
képe-ket ad a legnagyobb felbontásban is
gyorsabban, mint gondolná. Szabadon választhat,
hogy a szkennelt kép hová kerüljön. Ha akarja,
csak megtekinti, de ki is nyomtathatja, elküldheti
eMailen, elmentheti pendrive-ra, el-küldheti az Ön
„Kövess engem” alkal-mazásába, rendelkezésre
bocsáthatja FTP szerveren, vagy elmentheti a felhőbe. Ezzel csökkenti a papír felhasz-nálást és
segíti a környezetét már ma.
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A készülék előnyei
Tökéletesen egyenes képek,
nem ferdék, nem görbülnek
Kafka elégedett lenne, mert a zeta 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 nagyfelbontású érintőképernyőn. Hibás szkennelés a múlté.
A zeta–hoz választhat egy kényelmesen kezelhető könyvhimbát.
De ne csak ránk hallgasson. Fedezze fel
a zeta –t saját maga. Hiszen szkenner
még nem nézett ki jobban, ahogyan a
szkennelt képek sem.
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„csatlakoztasd és szkennelj”-nek
köszönhetően
kényelmes kezelés
független a környezeti fénytől
nem vakítja a kezelőjét
érintőképernyő több-érintéses technikával ellátva
ragyogó színvisszaadás
nagysebességű szkennelés
rövid szkennelési ciklusok
nagy mélységélesség
kiváló minőségű digitális kimenet
előnézeti funkció a minőség ellenőrzése céljából
„kövess engem” megoldás
többnyelvű felhasználói menü
rugalmas interfészek
Perfect Book 3.0
távoli karbantartás és távoli
ügyintézés
gazdaságos energiafelhasználás –
összhangban az Energy Star
előírásaival

zeta

Műszaki adatok
Szkennelés formátuma

max. 480×360 mm

Szkennelési módok

színes, szürkeárnyalatos, fekete-fehér

Felbontás

300dpi, 600dpi opcionális
több-érintéses felhasználói interfész
interaktív és intuitív

Szoftver interfész
Biztonságos beágyazott op.rendszer
Szabványos káva színe

ezüstszürke

Rendelhető színek
(egyéb színek kérésre)

csillogó fehér

Energia ellátás

100-240 V / 50-60 Hz

Méretek (Szé×Mé×Ma)

810×630×600 mm

Üzembe helyezéshez szükséges felület
az érintőképernyővel
Tömeg
További lehetőségek

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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The future of the past

Windows 7 alapokon

780×540 mm
kb. 25 kg
kényelmes könyvhimba max. 100 mm
vastagságú könyvekhez
A változtatás joga fenntartva !
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