eScan Open System
PLNĚ KONFIGUROVATELNÝ

Nové unikátní parametry

• Nová kamera se senzorem vyvinutá v i2S,
bez mechanické uzávěrky

• Barevný náhled v reálném čase
• Oblast skenování 560x400mm (22” x 15,7”)
400x400dpi opticky

• High image quality, 5.6pl/mm při 300x300 dpi
opticky

• LED osvětlení řízené softwarem

Plně konfigurovatelný

• Vyberte moduly, které potřebujete

Připojení

• Tiskárny, čtečky karet, platební systémy, čtečky čárových kódů
• Snadné propojení se software knihoven: ovladače TWAIN a API
Vyberte si softwarové rozhraní, které Vám vyhovuje

Limb™ Capture Self-service
✓
✓
✓
✓

Multi-dotykové
Automatická detekce dokumentů a oříznutí
Živé ukládání
Multi výstup v reálném čase

Limb™ Capture Production
Více-rámečkový managment
ICC color management
Miniatury s možností odstranit / přidat / vložit obrázky
Produkční prostředí: login, metadata tagging, METS
výstupy …
✓ Stejné rozhraní pro všechny i2S skenery
✓
✓
✓
✓
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Za našich 35 let zkušeností v oblasti snímání a zpracování obrazu,
jsme vyvinuli nové řešení pro skenování, které je ověřené a podle
potřeby uživatele konfigurovatelné s vysokou kvalitou obrazu a
produktivitou.
eScan Open System je první skener na trhu s řešením plně
konfigurovatelného nastavení. Nový design s ergonomickou a
snadnou manipulací. Včetně nového softwaru LIMB, které je
navrženo tak, aby celé řešení bylo jednoduché a snadno ovladatelné.

eScan Open System
PLNĚ KONFIGUROVATELNÝ


TECHNICKÉ SPECIFIKACE



CAMERA

Typ skeneru

Planetary scanner

Model

eScan Open System

Formát skenování

560 x 400 mm / 22 x 15.7 in.

Rychlost skenování

<1 second

Zdroj

220V – 50Hz / 110 v – 60 Hz

Operační T°

Mezi 10°C/50°F a 30°C/86°F

USB 3.0 (< 1s doba skenování), bez mechanické uzávěrky
Barevný náhled v reálném čase
High image quality, 5.6lp/mm na 300x300 dpi,
5 cm (1.95“) hloubka ostrosti. Automatické zaostření.

OSVĚTLENÍ
Přední LED: bez stínů na předloze, bez odrazů.

“CE/FCC part 15 conformity

Úhel světla: bez odrazů na lesklém papíře.

Low voltage electricial safety EN60950

Studené bílé světlo, bez UV, bez IR, bezpečné pro všechny dokumenty a obsluhu. Řízené
softwarem.

radio electrical disturbances

ZÁRUKA

EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3
elecromagnetic immunity EN55024°“


KNIŽNÍ KOLÉBKA
MODEL

560
x 400hardware
mm / 22
x 15.7 in.
12 měsíců
a software.
Možnost prodloužení až na 5 let.

PEVNÁ PODLOŽKA

Formát dokumentu

Standardní BC 15 bez skla

Motorizovaná BC 15 + sklo

Více než 560 x 400 mm / 22 x 15.7 in.



Šířka dokumentu

5 cm / 1.9 in.

15 cm / 5.9 in.

15 cm / 5.9 in.

Váha dokumentu


Bez limitu

15 kg / 33 lbs.

15 kg / 33 lbs.

LIMB CAPTURE SOFTWARE
Software


Formát výstupů



ZÁKLADNÍ

SAMOOBSLUŽNÝ

PRODUKČNÍ

JPG, TIFF

JPG, PNG, TIFF, PDF, vícestránkové PDF

TIFF, TIFF G4, TIFF vícestránkové, TIFF LZW, DNG, JPG,
JPG 2000, PNG, PDF, vícestránkové PDF

Nastavení

Plně automatizovaný: zaostření, čas snímání, white balance, detekce formátu, ořez, binarisation aj.


Ukládání

Síť, LIMB processing, LIMB gallery, email (LDAP, Active Directory), USB, archivní & sdílené platformy, tiskárny, sociální sítě aj.

Formáty výstupů

JPG, TIFF, PNG, PDF, vícestránkové PDF

MODELY


ESSENTIAL, CLASSIC

Umístění na stole, pro sedící obsluhu.
Kamera E-HRIS.

PROFFESIONAL

WALK-UP

Skenovací stanice pro sedící obsluhu.
Motorizovaná kolébka. Kamera EAGLE.
ISO 19264/METAMORFOZE/FADGI 3*.
Výška 85 cm/33.5 in.

Skenování pro samoobslužné použití.
Kamera E-HRIS. Výška 100cm/39.4 in.
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Certifikace

Modely: E-HRIS nebo EAGLE camera 400 x 400 dpi opticky (do 600 dpi)

