CopiBook Open System
Tato již čtvrtá generace skenerů CopiBook byla navržena tak, aby uspokojila
i ty nejnáročnější uživatele, zejména pokud jde o kvalitu obrazu, produktivitu,
robustnost řešení a uživatelskou přívětivost. Tato snaha o špičkovou úroveň
koresponduje s úsilím a strategií společnosti i2S.
Se svou USB 3.0 71 Megapixelovou kamerou EAGLE s automatickým
zaostřováním představuje CopiBook OS jeden z několika skenerů v A2
segmentu, který je v souladu s normami ISO standard 19264 a Metamorfoze
na základě doporučení FADGI – (Federal Agencies Digitization Guidelines
Initiative – Směrnice pro digitalizaci ve federálních institucích) Směrnice
FADGI jsou celosvětově uznávané pokyny, metody a postupy pro digitalizaci
kulturního dědictví.
Barevný náhled aktuální předlohy umožňuje kontrolovat výsledky obrazu před
skenováním. Obraz může být vyhotoven na celém formátu nebo na
specifikovaných oblastech díky možnosti definice a ukládání více rámečků nad
předlohou.
Kamera EAGLE je navržena a vyrobena společností i2S, představuje
nejnovější technologie a je výsledkem 37 let zkušeností v oblasti digitálního
zpracování obrazu. Nový CopiBook je vyhotoven v modelu „Open System“.
Uživatel si může model sám nakonfigurovat. CopiBook OS je řízen aplikací i2S
LIMB Capture.

Výhody

Kvalita obrazu
 Kompatibilní se standardy ISO 19264, Metamorfoze
 Hloubka ostrosti: 9 cm (s kamerou EAGLE)
Produktivnost
 Doba skenování v barvě <3s
 USB 3 připojení: rychlý přenos dat
Konfigurovatelný
 Možnost vybrat si moduly
 Knižní kolébka je nastavitelná s cílem dosáhnout
co největší skenovací plochy

Jednoduchost
 Využívá software i2S LIMB Capture
 Umožňuje barevný náhled před skenováním
 Má intuitivní dotykovou obrazovku a automatické sklo
 Nožní spínač uvolňuje ruce při skenování
Spojení
 USB pevný disk, LAN
 FTP, E-mail, tiskárna, Cloud (WebDAV), Google Drive,
Dropbox (samoobslužné uživatelské rozhraní)

Robustnost
 Žádné pohyblivé díly, kamera bez mechanické závěrky
 Pevné osvětlení, motorizovaná knižní kolébka
 Nastavitelný tlak na sklo

Automatický
 Automatická detekce formátu před skenováním
 Automatická kalibrace
 Zavření skla spustí skenování, po naskenování se sklo automaticky otevře
Lehkost
 Může být používán bez skla, přídavná podpora s držákem knih
 Neoslňující LED osvětlení bez UV a IR záření
 Velmi nízká hlučnost
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE


SOFTWARE i2S LIMB CAPTURE

Typ skeneru

A2 +, planetární knižní skener
Formát skenování

635 x 440 mm (400 dpi), se sklem a knihy až do tloušťky 10 cm
570 x 400 mm (400 dpi), s otevřeným sklem a knihy až do tloušťky 20 cm
720 x 510 mm (350dpi), bez knižní kolébky pro dokumenty do tloušťky 10 cm
Režim skenování

Barevně, ve stupních šedi, černá & bílá

Doba skenování

<3 sec formát A2 +,400 dpi barevně

Formáty souborů

TIFF (vícestránkové), JPEG, JPEG2000, BMP,
PDF (vícestránkové), PNG, DNG

Kamera

Eagle nebo E-HRIS / 71 Mpixel matrix snímač
kamery, automatické ostření, bez mechanické
závěrky

Maximální rozlišení

600 x 600 dpi

Optické rozlišení

400 x 400 dpi

Rozhraní skeneru

USB 3.0

Rozhraní software

i2S LIMB Capture Software, Windows 7 64 bitů a
vyšší

Příslušenství

Držák na knihy 100° (kompatibilní s motorizovanou
knižní kolébkou)

I2S LIMB Capture umožňuje uložit současně několik
formátů jako definici rámečků. Vlastnosti rámečků
zahrnují formát, místo ukládání a zpracování obrazu.
LIMB Capture umožňuje použít ICC profily pro
důvěryhodnost barev a maximální kvalitu snímku.
Kalibrace je jednoduchá s možností velmi jemného
nastavení.
Skenování může být provedeno v kvalitě 200, 300,
400 dpi do formátu 2xA3+ a dokonce až 600 dpi
pro menší formáty.

Software i2S LIMB CAPTURE

Rozměry skeneru
1002 mm (39,42 ") x 740 mm (29,13") x 1364 mm (53,70 ")
Rozměry knižní kolébky
842 mm (33,15 ") x 720 mm 28,35") x 167 mm (6,57 ")

PC

Motorizovaná knižní kolébka

Hmotnost skeneru
(bez knižní kolébky)

53 kg (116.53 lb)

Knižní kolébka

43 kg (94.80 lbs)

Požadavky na napájení

100V - 240V, 50Hz 60Hz

Záruka

1 rok na náhradní díly a aktualizace software,
s možností prodloužení až na 5 let

Certifikace

CE / FCC část 15 shody, EN60950, EN55022,
EN61000 -3-2, EN61000-3-3 Electromagnetic
imunity EN5502
Monitor

Držák na knihy 100°
(V-Shape)
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