
 

 

 
 

Profi szkenner mindenki számára 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
The future of the past.  

 

 



 

Kiváló eredmények egyszerűen 
A2+ szkennelések mindenkinek a chrome-mal 
 
 
 
 
Mindenütt otthon: 
szkennerek a Zeutschel-tól 

Évtizedek óta, amióta előtérbe került a 

kompromisszumok nélküli minőség, meg-

bízhatóság és teljesítmény, mindig a 

felhasználó-barát, felsőállású Zeutschel 

szkennereire esik a választás. Könyv-

szkennereink megtalálhatók könyvtárak-

ban, levéltárakban, vállalkozásoknál és 

állami cégeknél szerte a világon. 

Hogy miért? Mert 1996 óta a mi könyv-

szkennereink nyújtják a mércét és a 

digitalizálási megoldások terén soha nem 

elégszünk meg a második helyezéssel. 

 
 

A fejlesztés 

a meghallgatással kezdődik 

A chrome felsőállású szkenner meg-

alkotását számos megbeszélés előzte 

meg a felhasználókkal, valamint a 

döntéshozó beruházókkal. Milyen legyen 

a csúcskategóriájú szkenner, amely a 

legjobb minőséget nyújtja és valóban 

könnyű kezelni? Az eredmény egy precíz, 

rugalmas könyvszkenner lett, amely 

kíméletesen bánik a könyvekkel és 

rendkívül magas pontszámot ért el mind 

a felhasználók, mind pedig a szakma 

részéről a megjelenése óta. 

 

  

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Egyszerűen hozza a kiváló 
képeket: ez a chrome 

Kisméretű, gyors, termelékeny és egy-

szerű: a chrome A2 szkennerrel ponto-

san úgy lehet dolgozni, ahogy elvárjuk 

egy szkennertől. Csúcs technológiájú 

szkenner esztétikus külsőben és 

nagyon könnyű kezelhetőséggel. 

Amit a chrome nyújt: maximális könyv 

védelem (100mm könyvvastagságig), 

kiváló képminőség (300-600 dpi) és 

elegendően nagy termelékenység, 

amely köszönhető a kézi működtetésű 

könyvkímélő könyvtartónak. Tükröző-

dés, fényvisszaverődés nem lép fel, a 

megvilágítás rendkívül egyenletes, a 

szolgáltatott képminőség folyamatosan 

kiváló. Méretéből adódóan nagyon 

könnyű mozgatni, ezért ideális a 

használata ahol erre szükség van. A 

felhasználó-barát szoftver és a 

nagyméretű érintőképernyő teszik a 

chrome-ot olyanná, amit senki nem 

akar elszalasztani. 

 

 
 
A készülék előnyei 
 

 kisméretű 

 mozgatható 

 csak bekapcsolja és szkennel 

 nagy termelékenység 

 egyszerű kezelés 

 a legjobb képminőség (300-600 dpi) 

 zeta szoftver nagyméretű 

érintőképernyővel 

 előnézeti funkció a megbízható 

eredmény érdekében 

 automatikus élességállítás 

 nagy mélységélesség, 50mm-ig 

 egyenletes, árnyékmentes 

megvilágítás 

 kimenő adatok az összes 

szokványos formátumban 

 kézi működtetésű komfort 

könyvtartó 

 többnyelvű felhasználói menü 

 rugalmas interfészek 

 Perfect Book 3.0 

 távoli karbantartás és távoli 

ügyintézés 

 energia takarékos – összhangban az 

 Energy Star előírásaival

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Műszaki adatok chrome 

Szkennelt terület 635 × 460 mm (> DIN A2) 

Szkennelési mód színes 

Szín kezelés 

42 bit színes | 24 bit színes kimenet 

14 bit szürkeárnyalat | 8 bit szürkeárnyalat kimenet 
1 bit f-f | 1 bit f-f kimenet 

Max. felbontás 300 - 600dpi 

Szkennelési sebesség 3.8 mp @ 400 dpi 

Mélységélesség kb. 50 mm 

Automatikus 
élességállítás 

van 

Felhasználói szoftver 
zeta szoftver - Perfect Book: 3D szkennelési technika a 

könyvgerinc görbület korrekcióhoz 

Könyvtartó kézi komfort könyvtartó 

Működési mód kézi 

Max. könyvvastagság 100 mm 

Szkenner interfész Gb E 

Adat formátumok 
TIFF, többoldalas TIFF, PDF, többoldalas PDF, PDF/A, 

JPEG, PNG, iHQC, kereshető (OCR) PDF 

Rendelhető tartozékok Lézer nyomtató, szkenner asztal, könyvtámasz 

Méretek 
(Szé×Mé×Ma) 

1,050 × 845 × 940 mm 

Telepítési helyigény 950 × 690 mm 

Tömeg 70 kg 

Energia ellátás 230 V, 50/60 Hz, 1.1A 

 A változtatás jogát fenntartjuk minden egyéb értesítés nélkül! 
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