AVISION AN230W
Model AN230W to szybki skaner sieciowy idealny dla Twojej firmy. Za pomocą wyświetlacza LCD i
przycisków funkcyjnych na panelu sterowania w języku polskim można skanować i wysyłać pliki do kilku
miejsc np. e-mail, serwer FTP, do chmury, do aplikacji i na dysk USB. Skaner został zaprojektowany, aby
skanować zarówno dokumenty, wizytówki jak i plastikowe karty identyfikacyjne. Udoskonalona ścieżka
pobierania papieru zapewnia sprawne i niezawodne przekazywanie papieru i zmniejsza ryzyko zacięcia
dokumentu. Zapewnia również dostęp dla papieru o gramaturze do 413 g/m² oraz dla wytłaczanych kart
plastikowych o grubości do 1.25 mm, może skanować dokumenty o szerokości aż 242 mm.
Skaner AN230W wyposażony jest w automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 80 dokumentów,
a jego prędkość skanowania wynosi do 40 stron na minutę lub do 60 obrazów na minutę. Skaner oferuje
rozdzielczość optyczną 600 dpi, 48 bitową głębie kolorów oraz interfejs USB.
Unikalny i stylowy wygląd
Model AN230W
został zaprojektowany w inteligentny sposób, tak aby zajmował jak najmniej
powierzchni na biurku. Zarówno podajnik na dokumenty jak i tacę wyjściową można złożyć gdy nie są w
użyciu przez co otrzymuje się dodatkową ochronę przed kurzem.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ skanera

Dokumentowy, sieciowy (Duplex) A4

Technologia skanowania

CIS

Źródło światła

LED

Podawanie papieru

ADF 80 arkuszy

Grubość kart plastikowych

Do 1.25 mm

Gramatura papieru

27~413 g/㎡

Optyczna rozdzielczość

600 dpi

Rozdzielczość wyjściowa

od 50 do 600 dpi (regulacja ze skokiem co 1 dpi)

Tryb foliacji

Skanowanie A3 w trybie folio

Rozmiar dokumentów

Maks. 216 mm x 356 mm
Min.
50 mm x 50 mm

Skanowanie długich dokumentów

Do 5.5 m (kolor, 300 dpi)

Prędkość skanowania

40 PPM / 60 IPM (kolor, B&W, A4, 300 dpi)
40 PPM / 60 IPM (kolor, B&W, A4, 200 dpi)

Głębia koloru

48 bit wejściowe, 24 bit wyjściowe

Skala szarości

16 bit wejściowe, 8 bit wyjściowe

Pamięć podręczna

512 Mb SDRAM

Formaty plików

BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page
PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC,
XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML

Dołączone oprogramowanie

Avision Button Manager 2,
Avision AvScanX, PaperPort 14SE

Interfejs / Sterowniki

USB 2.0, RJ45 / TWAIN , ISIS

Sugerowana obciążalność dzienna

6000 stron

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/7 /8/10

Wykrywanie błędów

Czujnik ultradźwiękowy

Wymiary urządzenia

Max. 316 mm x 680 mm x 239 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Min. 316 mm x 191mm x 168 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)

Masa

4.1 kg
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