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Samoobslužné skenovací pracoviště pro dokumenty a knihy
e-Scan je kompaktní samoobslužné skenovací pracoviště určené také pro
veřejné využití. Bylo projektováno s ohledem na potřeby badatelen,
studoven a kopírovacích center.
e-Scan s profesionální kvalitou digitalizuje knihy nebo jiné vázané dokumenty s maximální tloušťkou hřbetu
10 cm o velikosti A3++ (36 cm x 52 cm). e-Scan má 15-ti palcovou (38,1 cm) dotykovou obrazovku. Veškeré
aktuálního náhledu na skenovaný obraz.

e-Scan poskytuje komfortní a rychlý sken také kvůli automatickým funkcím při přípravě obrazu: ořezávání,
automatické zaostřování a čas expozice včetně vyváženosti bílé barvy. Navíc je možné využít funkce vodoznaku
a metadat, které pomohou identifikovat původ skenovaného dokumentu. Zařízení nevyžaduje speciální
osvětlení, stačí standardní, kancelářské.

e-Scan garantuje optimální ochranu křehkých a lámavých dokumentů.

El. pošta
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Identifikace
dokumentu

RFID, vodoznak, metadata
USB klíč

Kvalitní a rychlý sken
Plně automatické snímání
Přímý tisk v různých
formátech přizpůsobený
na velikost stránky,
černobílý, barevný...

Uživatelsky
vstřícný
Dotykový display, náhled
na poslední obrázek

Úprava obrazu

Export obrazových
souborů na síť (Gigabit
Ethernet), FTP.

Odstranění sešikmení,
ořezávání, vymazávání
lidských prstů z obrazu,
atd...
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funkce přístroje jsou ovládány pomocí dotykové obrazovky - přihlášení, nastavení a skenování včetně

e-Scan

™

Samoobslužné skenovací pracoviště pro dokumenty a knihy
SPECIFIKACE PRODUKTU

Dokumenty
 Knihy, vázané dokumenty, jednotlivé stránky
 Dokumenty,knihy otevřeny na 180°
 Maximální rozměr dokumentu: 520 x 360 mm /
(A3++ formát)
20.47 x 14.17 inch.
 Náklon (5°) pro knihy s tloušťkou hřbetu do 5 cm
 Volitelná kolébka pro knihy s tloušťkou hřbetu do
10 cm
Uživatelské rozhraní
 15" (38,1 cm) dotyková obrazovka
 Intuitivní navigace v různých jazycích
 Možnost jednorázového nebo opakovaného
snímkování
 Real-time náhled
 Nastavitelný černý okraj
 Zobrazení dokončeného snímku
 Nastavitelný jas a kontrast
Způsob přístupu
 Uživatelský (standardní služba)
 Administrátorský (Nastavení a definice profilů
zaŕízení)
 Vzdálená podpora (SW upgrade, nastavení parametrů, diagnostika HW a SW komponentů)
Identifikace dokumentů
 Pomocí RFID nebo čárového kódu (volitelné)
 Vodoznak, metadata
Tisk
 Kompatibilní s PS2 a PS3 tiskárnami bez nutnosti
instalace driverů

Proces přípravy a korekce nasnímaného obrazu
 Vylepšení detailů
 Odstranění sešikmení a ořezávání
 Korekce křivek
 Vymazávání lidských prstů z obrazu
 Histogram stretching
 Vylepšení kontrastu
Výstupy
 Export souborů :
 Stránky ve formátu: PDF, JPEG a TIFF
 Vícestránkový soubor: TIFF a PDF
 Export souborů: PDF, JPEG nebo TIFF na USB klíč,
FTP, síť nebo pomocí el. pošty
 Tisk A4, A3, přizbůsobený na velikost stránky,
barevný, černobílý na připojenou tiskárnu
 Antivir-ová ochrana
Mechanická a elektrická charakteristika
 Robustní samostatné skenovací pracoviště, šasi
odolné proti poškrábání, složené z více částí
 Rozměry :
mm : 580 (Š) x 590 (H) x 900 (V)
inch : 22.83 (Š) x 23.23 (H) x 35.43 (V)
 Hmotnost: 21.5 Kg
 El. příkon: 70 Watt
 Certifikáty: CE/FCC EN60950
 EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 EN55024
Environmentální charakteristika
 Vyhovuje standardům RoH
 Recyklovatelné komponenty
 Vyhovuje standardům UL pro plošné spoje
 Nízkoenergetické zařízení
 Pracovní teplota mezi 10°C/50°F až 30°C/86°F

Volitelné komponenty
Příslušenství
180° Knižní kolébka 10 cm

Pro další volitelné příslušenství
(RFID, tiskárna ...) kontaktujte
prosím i2S DigiBook obchodní
oddělení.
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Všeobecné informace
 Barevné rozlišení 24 bitů, odstíny šedi 8 bitů,
černo-bílé rozlišení 8 bitů,
černo-bílé rozlišení 1 bit
 Plně automatické nastavení: zaostření, čas expozice, vyvážení bíle barvy
 Čas skenování: 0,5 s

