EENVOUDIG
PRODUCTIEF
HOGE KWALITEIT

Hoogwaardig productief
scannen voor professionals
De Scanner Professional is een uiterst
productieve scanner die uitstekende beelden
genereert. De Scanner Professional is gebaseerd
op CCD-technologie die vaak wordt gebruikt
in high-end scanners. De standaard 44-inch
Scanner Professional is te upgraden naar 48 inch,
om liggend scannen op A0-/E-formaat mogelijk
te maken. De op Linux gebaseerde geïntegreerde
controller is zeer veilig, en heeft voldoende
kracht en opslag voor de ondersteuning van
productief, hoge kwaliteit scannen in combinatie
met de nieuwste PlotWave- en ColorWaveserie. Het 22-inch kleuren-touchscreen voorziet
gebruikers van een intuïtieve scan workflow met
gedetailleerde scan previews.

Scanner Professional
Voor veeleisende, complexe
grootformaat scan- en
kopieeropdrachten hebt
u een scanner nodig die
telkens weer indrukwekkende
resultaten produceert.
De Scanner Professional
maakt scannen eenvoudig
dankzij de grote, intuïtieve
gebruikersinterface.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Maximale
documentgrootte

1270 mm (50 inches) breedte

Maximale
scanbreedte

1118 mm (44 inches)

Upgrade-optie naar
48 inch

max. 1220 mm (48 inches)

Documentdikte

Max. 3,0 mm (0,1 inches)

Scannerresolutie /
optische resolutie

1200 x 1200 dpi / 1200 x 600 dpi

Resolutie

24-bits kleur, volledige breedte 200 dpi – 17 m/min

Snelheid

300 dpi – 11,4 m/min

Scanner Professional

600 dpi – 4,6 m/min
1200 dpi – 2,3 m/min
Kleurendiepte

48-bits kleur, 16-bits grijstinten

Scanuitvoer

24-bits kleur, 8-bits grijstinten, bitonaal, verbeterde
halftonen

Bestandsformaten

Multipage PDF (PDF/A) en TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD
DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Ruwe
gegevens

Camera

Vier driekleuren CCD-camera's, 90.000 pixels,
ingekapseld en stofbestendig

Lichtbron

Twee lampen met elk 204 witte LEDs, geen IR/UVemissie

Geïntegreerde
controller

64-bits Linux, Intel i3, quad core processor, 16 GB RAM,
320 GB HDD

Touchscreen /
monitor

7-inch kleurentouchscreen / 22-inch kleurentouchscreen
met arm

USB

1 USB-poort 3.0

Interface

1 Gbit Fast Ethernet

Afmetingen

228 x 1425 x 507 mm (H x B x D)

Gewicht

53 kg

Elektrische
aansluiting

100-240 V AC, 47 - 63 Hz, (externe voeding, voldoet aan
ECO-norm CEC niveau VI)

Stroomverbruik

< 0,5 W (slaapstand) / 6,5 W (stand-by) / < 60 W (klaar
om te scannen) / < 120 W (scannen)

Bedrijfstemperatuur

5 tot 40 °C

Relatieve
luchtvochtigheid

20 tot 80% (niet-condenserend)

Geluid

< 35 dB(A) (scannen) / < 25 dB(A) (stand-by)
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