Dòng máy quét nạp giấy

Avision Máy quét nạp giấy AV32
A vision of your office

Di động, Siêu nhẹ,
Chi phí thấp

Đặc tính
Thiết kế nhỏ gọn: Dễ dàng lắp đặt ở
các quầy giao dịch có không gian nhỏ.
Quét hai mặt: Quét hai mặt tài liệu
trong một lần duy nhất với 02 bộ cảm
biến hình ảnh CIS.
Nguồn USB: Không cần dùng pin hoặc
ổ cắm điện.
Kích thước tài liệu quét đa dạng: Quét
hiệu quả cho nhiều loại tài liệu như tài
liệu giấy, danh thiếp, CMND, thẻ
nhựa, biên lai và ảnh với chiều rộng
lên đến 215,9mm và chiều dài lên đến
914,4mm.

Máy quét AV32 làm cho công việc
của bạn dễ dàng hơn
Máy quét di động
Avision AV32 là một máy quét thiết
kế nhỏ gọn rất phù hợp cho môi
trường tương tác trực tiếp với
khách hàng. Với 2 cảm biến hình
ảnh được tích hợp sẵn bên trong,
Avision AV32 có thể quét tài liệu 2
mặt để tăng hiệu quả công việc của
bạn.Tuyệt hơn nữa, AV32 có thể
làm việc với nhiều loại tài liệu như
tài liệu giấy, danh thiếp, CMND, thẻ
nhựa, biên lai và ảnh với chiều rộng
lên đến 215,9mm và chiều dài lên
đến 914,4mm.

Trình điều khiển TWAIN nâng cao

Trình điều khiển TWAIN thân thiện người
dùng của Avision đem đến các tính năng
hữu ích khác như điều chỉnh màu sắc tự
động, giúp tăng cường chất lượng hình
ảnh và hiệu suất làm việc của bạn.
Kết xuất đa định dạng
Quét một ảnh và xuất ra cùng lúc 2-3 ảnh
trong các chế độ khác nhau.

Tốc độ quét: 10 giây/tờ ở chế độ quét
2 mặt.
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Dòng máy quét nạp giấy

Avision Máy quét nạp giấyy AV32
Tự động điều chỉnh màu sắc
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Xử lý ảnh đen trắng thông minh

Sử dụng những thông số mặc định (bảng đối
chiếu màu ICC) mang đến màu sắc chính xác cho
hình ảnh của bạn.
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Quét – Lọc màu
Không chỉ lọc bỏ được 3 màu Đỏ/Xanh
dương/Xanh lá, bạn có thể lọc bỏ bất kỳ màu sắc
cụ thể nào tùy ý.

Bản gốc

Without Dynamic Threshold

With Dynamic Threshold

ĐẢO
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MÀU/ĐỐI XỨNG GƯƠNG
Đảoo màu:
màu Đảo ngược độ sáng và màu sắc trong hình ảnh.

Bản gốc

Thang xám

Đã lọc màu đỏ

Cấu hình PC đề nghị

Công nghệ quét:
Độ dày thẻ nhựa:

Kích thước tài liệu:

Công nghệ cảm biến ảnh (CIS)
Lên tới 1.25 mm (chiều ngang)
Tối đa: 216x356mm (8.5x14in.)
Tối thiểu: 35x45mm (1.4x1.8in.)

㎡

Độ dày giấy:
Tốc độ quét:
(màu, A4, 300dpi)
Độ phân giải quang học:
Độ phân giải đầu ra:
Chế độ quét:

30~127g/ (9~34lb.)
Quét 2 mặt: 10 giây/tờ

Giao diện/trình điều khiển:

USB 2.0/TWAIN

Nguồn điện yêu cầu:

Nguồn USB

Năng lượng tiêu thụ:

Khởi động: < 2.5 W
Vận hành: < 1.2W

Môi trường hoạt động:

Nhiệt độ: 10℃ đến 35℃(50℉ đến 95℉)
95
Độ ẩm: 10% đến 85%
Chế độ tắt: < 45 dB
Chế độ động: < 50 dB
Tối đa:: 291x 218x 258 mm (11.5x 8.6x 10.2 in.)
Tối thiểu: 291x110x104mm (11.5x4.3x4.1in.)
0.8 kg (1.7 lb.)
1.000 trang/ngày

Độ ồn:
Kích thước:
(D x R x C):
Trọng lượng:
Công suất:

600dpi
75,100,150,200,300,400 và 600dpi
Trắng đen, thang xám, màu.

Windows,WindowsXP,WindowsVista,Windows7andWindows8areeitherregisteredtrademarksortrademarksofMicrosoftCorporationintheUnited
Statesand/orothercountries.
PaperPortisatrademarkorregisteredtrademarkofNuanceCommunications,Inc.oritsaffiliatesintheUnitedStatesand/orothercountries.
Otherbrandsandproductnameshereinaretrademarksorregisteredtrademarksoftheirrespectiveholders.

Thông số kỹ thuật Máy quét Avision AV32

CPU: Intel®Core2 Duo hoặc cao hơn
Bộ nhớ: 1GB (32bit Windows)
2GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROMDrive
USB: cổng USB 2.0 (hỗ trợ USB1.1)

Hệ điều hành Windows:
Windows®XPSP3,Vista,7,8x(32&64bit)

Bộ sản phẩm gồm:
Máy quét AV32
Bộ chuyển đổi nguồn
Hướng dẫn cài đặt nhanh
Cáp USB 2.0
CD-ROM gồm:

-Trình điều khiển
(Trình điều khiển TWAIN)

-Hướng dẫn sử dụng
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http://dsg.net.vn
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