COMMUNICATION SOLUTIONS

UITERST EFFICIËNT, ONOVERTROFFEN
BEELDKWALITEIT
Geüpgradede prestaties van de standaard papierinvoer
• Papierinvoer
- Een nieuwe roller met lange levensduur biedt een eenvoudig te onderhouden werking
- Met een nieuw papierstofbestendig ontwerp wordt het aantal fouten en reinigingscycli
verminderd
• Geluidsniveau
- Ontwerp met laag geluidsniveau, voor gebruik in kantoren (minder dan 54 dB)

*Alleen voor KV-S5078Y Snelheid en functies kunnen per netwerkverbinding verschillen
** TWAIN Direct is alleen beschikbaar voor KV-S5078Y

Onovertroffen beeldkwaliteit
• Verbeterde beeldkwaliteit met een 3-lijn CIS
• Uitstekende beelden exporteer content precies voor backend-systemen
Gigabit Ethernet-connectiviteit
• Deelbaar, kostenbesparend ontwerp met Netwerkconnectiviteit*
• Eenvoudig apparaatbeheer via een netwerk (SCMS, Webconfiguratie)

KV-S5078Y / S5058 SPECIFICATIES
Titel specificatie

KV-S5078Y

KV-S5058

Scantype

Dubbelzijdig

Scanmethode

3-lijn kleuren-CIS

Scanresolutie*1

100 dpi-600 dpi (in stappen van 1 dpi) en 1200 dpi (geïnterpoleerd), Optisch: 300/600 dpi (automatisch schakelen)

Scansnelheid*2
Dagelijkse dutycycle
Detectie van dubbele invoer
Detectoren voor dubbele invoer
Automatische detectie
Beelduitgang
Bestandsindeling van de uitvoer

Enkelzijdig: maximaal 120 ppm, dubbelzijdig: maximaal 240 ipm (zwartwit/kleur, A4 of letter, landschap, 200/300 dpi)

Enkelzijdig: maximaal 90 ppm, dubbelzijdig: maximaal 180 ipm (zwartwit/kleur, A4 of letter, landschap, 200/300 dpi)

60,000 vellen

30,000 vellen

Ultrasoon (de documentlengte die kan worden gedetecteerd is 70 mm of meer)
1

1
Intelligente detectie van dubbele invoer met ultrasone sensor

Zwart-wit 1-bits, grijstinten 8-bits, kleur 24-bits, multistream (kleur en zwart-wit of grijs en zwart-wit)
Pull/push-scan via pc (USB/netwerkinterface) Beelduitvoer: jpeg*3
Push-scan (gedeelde map/FTP/e-mail): TIFF/JPG/PDF/PDF/A*4

Interne videoverwerking

1.024 niveaus (30bit)

Beeldcompressie
Beeldmogelijkheden

MH, MMR, JPEG
Automatisch afdrukvoorbeeld, automatisch opnieuw scannen, automatische helderheidsaanpassing, meerkleuren drop-out, dynamische drempelwaarde,
gamma nadruk op afbeeldingen, automatische scheiding, ruisonderdrukking, nadruk op vage tekens, verticale lijnreductie

Lichtbron
Overige functies

RGB-led
Lengtebepaling, patchcodedetectie (type 2, 3, T), detectie van controleblad, lang papier, overslaan van dubbele invoer

Capaciteit invoerlade

330 vellen: 80 g/m2

Capaciteit stapelaar

150 vellen: 80 g/m2 nieuw papier

ADFdocument (formaat)

Handmatige invoer: 48 mm x 70 mm tot en met 307 mm x 5588 mm, Automatische invoer: 48 mm x 70 mm tot en met 307 mm x 432 mm,
Afbeeldingsformaat: 200 dpi of minder: 48 x 70 mm tot en met 307 x 5588 mm, 300 dpi of minder: 48 x 70 mm tot en met 307 x 5461 mm, 400 dpi of
minder: 48 x 70 mm tot en met 307 x 4064 mm, 600 dpi of minder: 48 x 70 mm tot en met 307 x 2700 mm

ADFdocument (lang papier)*5

Handmatige invoer: Maximaal 307 mm

ADFdocument (dikte)
ADFdocument (gewicht)
Ondersteunde besturingssystemen
Inbegrepen toepassingen
Interface

Papier: 0,04 mm - 0,2 mm
Automatisch; 20 g/m2 - 157 g/m2, Handmatig; 20 g/m2 - 209 g/m2
Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows Server® 2008 SP2 (32 bits/64 bits), Windows Server®
2008 R2 SP1 (64 bits), Windows Server® 2012 (64 bits), WindowsServer2016 en 2019 (64 bits), Linux RedHat Enterprise Desktop 6/7, Ubuntu 14/16/18/19
Image Capture Plus 1 gebruiker (OCR inbegrepen)
USB 3.2 gen.1
LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)*6

Externe afmetingen (bxdxh)

USB 3.2 gen.1 (achterwaarts compatibel)
468 mm x 444 mm x 344 mm

Gewicht

17 kg

Stroomvereisten*7

220-240 V AC 50/60 Hz, 0,8 A

Stroomverbruik (slaapstand)

2,0 W of minder

Maximaal stroomverbruik (scannen)

90 W of minder

Minimaal stroomverbruik (standby)

25 W of minder

Stroomverbruik (uitgeschakeld)

0,3 W of minder

Accessoires

Installatiehandleiding, netsnoer, USB-kabel, schaduwpapier
KV-SS092 (1 licentie)*8
KV-SS093 (10 licenties)*9

Opties Image Capture Plus addin
Opties Image Capture Plus (OCRmodule voor
netwerkscannen)

KV-SS094 (10 gebruikerslicenties)*10

KV-SS095 (1 licentie)*11
KV-SS096 (10 licenties)*12

Opties Image Capture Plus Zonal OCR addin
Opties Imprinter

KV-SS014

Opties flatbedscanner

KV-SS081

Reinigingspapier voor roller

KV-SS03

Vervangingskit voor roller

KV-SS068

Inktpatroon voor verbruiksartikelen
Accessoires (Cdrom)

KV-SS021
Cd-rom: Apparaatstuurprogramma, ISIS-stuurprogrammasoftware, TWAIN-stuurprogrammasoftware, WIA-stuurprogrammasoftware, Image Capture Plus,
gebruikershandleiding, controleblad, MCD-hulpprogramma, gebruikershulpprogramma, instelfunctie voor de scanknop, selectiefunctie voor de
netwerkscanner, functie voor de netwerkinstelling

*1 Bij het scannen van een document dat groter is dan A5-formaat met een resolutie die hoger is dan 600 dpi kan het scannen mislukken vanwege onvoldoende
geheugen. / *2 De scansnelheid is de maximale snelheid van de scannerhardware. Deze omvat niet de tijd die nodig is voor de softwarematige verwerking,
gegevensoverdracht, enz. De scansnelheid is gemeten op basis van de meetmethode van Panasonic. Als dit apparaat wordt gebruikt met een LAN-verbinding, kan
de scansnelheid lager zijn vanwege netwerkverkeer. / *3 Bestandsindeling van de uitvoer wordt vastgesteld in ICP (Tiff, JPG, PDF, PDF/A) / *4 Bestandsindeling
van de uitvoer wordt vastgesteld bij de scanner (Tiff, JPG, PDF, PDF/A) / *5 Met "Lang papier" kunt u lange documenten scannen in een reeks opgesplitste
gescande afbeeldingen. / *6 Gebruik uitsluitend afgeschermde netwerkkabels om te zorgen dat altijd wordt voldaan aan de emissielimieten. De kabel moet van
CAT 5 (Category 5) of hoger zijn voor 10Base-T/100Base-TX, of van CAT 5e (Enhanced Category 5) of hoger voor 1000Base-T. / *7 De stroomvereisten verschillen
afhankelijk van het land/de regio. / *8 Vereist voor het installeren van de OCR-engine voor Image Capture Plus op 1 extra pc (1 licentie) / *9 Vereist voor het
installeren van de OCR-engine voor Image Capture Plus op maximaal 10 extra pc's (10 licenties) / *10 Deze optie is nodig om de scanserver te installeren. / *11
Breid het maximale aantal velden voor zonal OCR in Image Capture Plus uit van 3 naar 10. (Voor 1 licentie) / *12 Breid het maximale aantal velden voor zonal OCR
in Image Capture Plus uit van 3 naar 10. (Voor 10 licenties)
Dit product is ontworpen om schadelijke chemische stoffen te verminderen conform de RoHS-richtlijn.
Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken
- ISIS is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Open Text Corporation.
- Windows en Windows Server zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en andere landen.
- Red Hat en Red Hat Enterprise Linux zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Red Hat, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- Ubuntu is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Canonical Ltd. in de V.S. en andere landen.
- Overige merk- of productnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Alle foto's in deze brochure zijn gesimuleerd / gewichten en afmetingen bij benadering / Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wordengewijzigd
/ Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen
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