ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО СКАНИРАНЕ
С ГЪВКАВА
МРЕЖОВА
СВЪРЗАНОСТ
Идеален за различни по големина фирми, компактният настолен скенер
imageFORMULA DR-S150 предлага гъвкава USB и мрежова свързаност,
както и цветен LCD сензорен екран за лесна и интуитивна работа.

Предимства
•	Голяма продуктивност с 45 ppm/90 ipm високоскоростно

цветно сканиране и голямо ADF устройство за 60 листа
•	Опции за гъвкаво свързване с LAN, Wi-Fi и USB свързване
към компютър и смарт устройства
•	Лесна работа чрез големия цветен сензорен екран и
функция за директно мрежово PUSH сканиране
• Издръжлива конструкция за натоварване до
4000 сканирания/ден
• Автоматична интелигентна обработка с OCR и
разпознаване на баркод и 2D код
•	Гъвкава и надеждна работа с хартия за широка гама
документи, включително паспорти и лични карти
•	CaptureOnTouch Pro софтуер за инструменти за
обработка и интегриране за лесно, но мощно сканиране
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imageFORMULA DR-S150
Възползвайте се от бързо, надеждно, високопроизводително сканиране с лесно
използване чрез големия цветен сензорен екран. Опции за LAN, Wi-Fi или USB интерфейс
позволяват гъвкави възможности за свързване за удобно използване във всички типове
приложения и среди за сканиране.
КОМУНИКАЦИИ
За гъвкаво използване от всяко място
в офиса или на места за обслужване на
клиенти DR-S150 се свързва с кабел и
безжично към мрежата или традиционно
към компютър чрез USB. Документите
могат да се сканират директно от панела
на сензорния екран или като използвате
вашия компютър или смарт устройство.
ЕФЕКТИВНОСТ
С поддръжката за сканиране с едно
докосване вие можете предварително
да конфигурирате задания, които да
се извършат с натискането на един
бутон на големия цветен сензорен
LCD екран. Потребителите могат
лесно да сканират до различни
местоназначения и с поддръжка за
PUSH сканиране можете да изпращате
изображения директно към изходното
местоназначение, без да се налага
насочване чрез компютърна връзка.
ГОЛЯМА ПРОДУКТИВНОСТ, МАЛЪК
РАЗМЕР
Проектиран за модерния офис,
DR-S150 безпроблемно се интегрира
в натоварените офиси с много
потребители, както и места за
обслужване на клиенти. Компактните
размери му позволяват да се
постави на места с ограничено
пространство. Устройството
поддържа високоскоростно цветно
сканиране до 90 изображения в минута
и има възможност за сканиране на
група документи от 60 листа в една
операция. Може също така да се справя
с тежки работни натоварвания до
4000 сканирания на ден, което го прави
сигурен и надежден за широк набор
задания.

НАДЕЖДНО ГЪВКАВО ПОДАВАНЕ НА
ХАРТИЯ
Сканирайте различни типове
документи с ролки за надеждно
подаване и разделяне на хартия за
лесно сканиране на група документи от
различни типове. Можете да сканирате
различни документи – от тънки до
дебели, включително пластмасови
лични карти, ембосирани карти и
дори паспорти. С ултразвуково
разпознаване на едновременно поемане
на два листа хартия от машината
можете да сте сигурни, че всички
документи ще се сканират и няма да се
изгуби никаква информация.

ОПТИМИЗИРАНО КАЧЕСТВО НА
ИЗОБРАЖЕНИЕТО
С помощта на Активен праг различни
документи, независимо дали имат блед
текст, или шаблонен фон, могат да бъдат
сканирани и обработени заедно, без да е
необходимо да променяте настройки, като
по този начин спестявате ценно време.

ИНТУИТИВНО СКАНИРАНЕ
CaptureOnTouch Pro предлага
лесен за използване интерфейс,
използвайки лесна работа на базата
на икони. Лесно конфигурирайте
клавишните комбинации за задания
за често изпълнявани задания
за сканиране, за да запазите и
изпратите документи до множество
дестинации, включително облачни
услуги. Автоматично сканирайте и
отделяйте групи документи в различни
файлове, като използвате различни
методи, включително зонално OCR,
разпознаване на баркод и 2D баркод.
Изведете индексни файлове с данни
за лесна интеграция в съществуващи
работни потоци и системи за
управление на документите.

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОДУКТА
Тип

Настолен тип скенер с подаващо устройство

Сканиращ сензор

1-редов CMOS CIS сензор

Оптична разделителна
способност

600 dpi

Източник на светлина

RGB LED

Страна на сканиране

Отпред/Отзад/Двустранно

Интерфейс

USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n,
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Размери (Ш x Д x В)

Затворени тави: 291 x 247 x 242 mm
Отворени тави: 291 x 600 x 378 mm

Тегло

Приблиз. 3,3 kg

Захранване

AC 100 – 240 V (50/60 Hz)

Консумирана мощност

Сканиране: 22,5 W или по-малко
Режим на покой: 3,4 W или по-малко
Изключено захранване: 0,1 W или по-малко

Работна среда

10 – 32,5°C
Влажност: 20 – 80% О.В.

Грижа за околната среда

EPEAT Gold

Разделяне на хартията

Реверсираща разделителна ролка

Капацитет за подаване на
документи

60-листов (80 g/m2)

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Модул за баркод, Модул за 2D кодове, Автоматично
разпознаване на размера на хартията, Корекция на
изкривяването, 3-измерна корекция на цвета,
Отстраняване на цвят (RGB), Подобряване на цветове
(RGB), Автоматично разпознаване на цвят, Изрязване
на сенки, MultiStream, Регулируеми настройки за гама
корекция, Пропускане на празна страница, Режим
"Фолио", Задаване на зона за сканиране, Разделяне на
групи с празен бял лист или пач код, Редуциране на
ефекта "моаре", Предотвратяване на прозирането/
Отстраняване на фон, Настройване на контраст,
Изглаждане на фона, Изрязване на сенки, Автоматична
разделителна способност, Игнориране на разпознато
двойно подаване, Разпознаване на двойно подаване
(ултразвуков сензор, по дължина)

СОФТУЕР В ПАКЕТА
Windows

Драйвер ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1/8.1/
10. Windows Server 2008 R2 SP1/
Server 2012 R2/Server 2016, Server 2019)
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Инструмент за конфигуриране на безжична връзка

КОНСУМАТИВИ

Комплект резервни ролки, носещ лист за паспорт,
носещ лист за A4

АКСЕСОАРИ

Плосък сканиращ модул 102

СПЕЦИФИКАЦИИ НА
СКАНИРАНЕ
Черно и бяло

45 ppm/90 ipm

Цветно

45 ppm/90 ipm

Изходна разделителна
способност

150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi,
400 x 400dpi, 600 x 600dpi

Изходен режим

Монохромен (Активен праг, Черно-бяло, Разсейване
на грешки, Усъвършенствано подобряване на текста,
Усъвършенствано подобряване на текст II), 8 бита
нива на сивото (256 нива), 24 бита цвят

Препоръчително дневен
работен процес

Приблиз. 4000 сканирания

Клаузи за отказ от отговорност
Скоростта на сканиране може да е различна според компютърната среда,
настройките на скенера и други фактори.
Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ДОКУМЕНТИТЕ
Ширина

50,8 – 216 mm

Дължина

54 – 356 mm

Дебелина

20 – 209 g/m2 (0,04 – 0,25 mm)

Режим за дълги документи

3000 mm макс.

Сканиране на визитни
картички

Формат: 50 x 85 mm или повече
Дебелина: по-малко от 0,45 mm

Сканиране на пластмасови
карти

Формат: 54 x 86 mm
Дебелина: по-малко от 1,4 mm
(Поддържат се ембосирани карти)

Сканиране на паспорти

До дебелина 4 mm (чрез носещ лист)

Аксесоари
Плосък сканиращ модул 102 за A4
Сканирайте подвързани книги,
списания и крехки носители до
формат A4, като добавите лесния
за свързване с USB кабел, плосък
допълнителен модул 102 за скенер.
Плоският модул работи безпроблемно
с основния скенер при равномерно
двойно сканиране, което ви позволява
да прилагате еднакви функции за
подобряване на образа за всяко
отделно сканиране.
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