COMMUNICATION SOLUTIONS

KV-S8127 / KV-S8147 SKENER A3
VYŠŠÍ EFEKTIVITA VE VŠECH OHLEDECH
VYŠŠÍ RYCHLOST
Modely KV-S8127 a KV-S8147 se vyznačují neuvěřitelnou rychlostí skenování, která dosahuje
120, respektive 140 stran za minutu. Funkce automatického přeskenování a automatického
náhledu umožňují na jedné straně vynechání zadávání komplikovaného skenovacího nastavení,
ale také prohlížení a úpravu obrázků bez nutnosti provedení nového skenu.

VĚTŠÍ OBJEM
Automatický podavač papíru (ADF) umožňuje oboustranné skenování až 750 listů formátu A4,
500 listů formátu A3, a to v rámci jediné operace.

FUNKCE
Mimořádná skenovací rychlost až 140 stran za minutu
(140 stran/min / 280 obrázků/min pro model KV-S8147, 120 stran/min / 240 obrázků/min pro
model KV-S8127)
Kapacita automatického podavače dosahující až 750 listů
Možnost práce s dokumenty různých velikostí a z různých materiálů

Tím se eliminuje potřeba ruční výměny papíru nebo neustálého přenastavování okrajů. Přímá
cesta navíc umožňuje efektivní skenování i v případě poškozených nebo starých dokumentů.

VĚTŠÍ SPOLEHLIVOST
Model KV-S81 disponuje inteligentní kontrolou podávání, která minimalizuje čas ztracený při
chybách. Jde o nejrůznější funkce od detekce dvojitého podání a přeskočení dvojitého podání po
mechanickou korekci zkosení (pouze u modelu KV-S8147), detekci secvaknutí a hluku při
zaseknutí papíru. Objem denního vytížení činí v maximu úctyhodných 100 000 stran, válce mají
životnost až 600 000 stran, hardware je vysoce spolehlivý a údržba velmi jednoduchá.

FUNKCE
Plně barevný LCD displej
Sada Site Central Manager Suite zajišťující síťové řízení několika skenerů
Inteligentní funkce podavače papíru
Software pro vzdálené centrální řízení a integrované zpracování obrázků

PRŮVODCE PRODUKTY A TECHNICKÉ ÚDAJE
KV-S8127

KV-S8147

Plocha skeneru

Pro oboustranné skenování

Způsob skenování

Barevná řada CIS RGB3 (600 dpi)

Rozlišení skenování *1
Rychlost skenování *2

100 – 600 dpi (krok 1 dpi), 1 200 dpi (interpolováno) Optické: 300 dpi / 600 dpi (automatické přepínání)
Jednostranné

Až 120 stran/min

Oboustranné

Až 240 stran/min

Až 140 stran/min
Až 280 stran/min

Objem denního vytížení

100 000 listů

Detekce dvojitého podání

Ultrazvuk (délka dokumentů, která může být rozpoznána, je 70 mm a více)

Opakování při dvojitém podání

Ne

Detektory dvojitého podání

3

Ano
5

Komprese obrazu

MH, MMR (Software ICP), JPEG

Řízení obrazu

Automatická korekce jasu, automatické zvýraznění obrazu, dynamický práh, vyvážení bílé podle papíru, automatické oddělení, potlačení šumu,
automatický náhled, automatické přeskenování, vynechání více barev, kolísání, difuze chyb

Ostatní funkce

Rozpoznání čárového kódu, řízení délky, rozpoznání Patchcode (typ 2, 3, T), rozpoznání kontrolního listu, dlouhý papír, inteligentní detekce dvojitého
podání

Dokumenty

Šířka

48 mm – 307 mm

Délka

Automatické podávání: 70 mm – 432 mm
Ruční podávání: 110 mm – bez omezení

Tloušťka
Hmotnost *3

Ruční podávání: 70 mm – bez omezení

Poměr tloušťky stran od nejtlustší po nejtenčí musí být menší než 1,5.
Automatické podávání: 20 g/m² – 255 g/m² - Ruční podávání: 20 g/m² – 550 g/m² (přímá cesta (zadní výstup)) 20 g/m² – 255 g/m² (cesta ve tvaru U
(zadní výstup))

Kapacita vstupního zásobníku

750 listů (80 g/m², formát A4, vysoce kvalitní bezdřevý papír)
500 listů (80 g/m², formát A3, vysoce kvalitní bezdřevý papír)

Funkce Deskew

Ne

Podporovaný operační systém

Ano

Windows® XP SP3 (32bitová/64bitová verze), Windows Vista® SP2 (32bitová/64bitová verze), Windows® 7 (32bitová/64bitová verze), Windows 8
(32bitová/64bitová verze), Windows 8.1 (32bitová/64bitová verze), Windows 10 (32bitová/64bitová verze), Windows Server® 2003 SP2
(32bitová/64bitová verze), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32bitová/64bitová verze), Windows Server® 2008 SP2 (32bitová/64bitová verze), Windows
Server® 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server® 2012 (64bitová verze)

Rozhraní

USB 2.0 / USB 3.0

Vnější rozměry (Š x H x V)

545 mm x 474 mm x 435 mm (bez vyčnívajících částí)

Hmotnost

44 kg

Požadavky na napájení *4

100 – 120 V AC, 50/60 Hz, 2,7 A
100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 2,7 – 1,5 A

Spotřeba energie

Maximální (skenování)

140 W a méně

Minimální (stav připraven)

35 W a méně

Režim spánku

2,0 W a méně

Vypnutý stav

0,5 W a méně

Provozní prostředí *5

Teplota: 5 °C – 35 °C
Vlhkost: relativní vlhkost 20 % – 80 %

Skladovací podmínky

Teplota: -10 °C – 50 °C
Vlhkost: relativní vlhkost 8 % – 75 %

Příslušenství

CD-ROM: Ovladač zařízení, software ovladače ISIS, software ovladače TWAIN, nástroj uživatele, nástroj nastavení tlačítka skenování, Image Capture
Plus s OCR, návod k obsluze, kontrolní datový list (PDF)
Návod pro rychlou instalaci, napájecí kabel, USB kabel (2,0 m / USB 3.0), papír pro korekci stínování, příručka k příslušenství (R/L)

Možnosti

Sada na výměnu role

KV-SS064
Jednotka podávacího válce (1 ks), jednotka válce pro prevenci dvojitého podání (1 ks), jednotka válce pro oddělování (1 ks)

Sada na výměnu role

KV-SS065
Podávací válec (12 ks), válce pro prevenci dvojitého podání (12 ks), válce pro oddělení (12 ks), omezovač točivého momentu válce pro prevenci
dvojitého podání (3 ks)

Papír na čištění role

KV-SS03

Tisková jednotka

KV-SS014

Inkoustová kazeta

KV-SS021

Plochý skener

KV-SS081

*1 Rychlost skenování se liší v závislosti na hostitelském počítači, operačním systému, aplikaci, metodě měření, množství dat
v obrazu a typu papíru. Rychlost skenování závisí na metodě měření společnosti Panasonic.
*2 Při skenování dokumentu většího, než je formát A5, při rozlišení nad 600 dpi může skenování selhat kvůli nedostatku paměti.
*3 Při skenování dokumentu do 40 g/m 2 (10,6 lb.) použijte „Režim tenkého papíru".
*4 Požadavky na napájení závisejí na podmínkách ve vaší zemi / oblasti.
*5 Informace o environmentálních aspektech tiskové jednotky (KV-SS014) najdete v instalační příručce tiskové jednotky. Při tisku za podmínek mimo provozní prostředí tiskové jednotky může být výsledný
tisk vybledlý nebo se vůbec nemusí realizovat.
Obchodní značky a zapsané obchodní značky
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou zapsané značky v USA. ISIS je zapsaná obchodní značka nebo obchodní značka společnosti EMC Corporation v USA a jiných zemích. Windows, Windows Vista a
Windows Server jsou buď zapsané obchodní značky, nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní značky a produktové názvy jsou vlastnictvím
jejich příslušných vlastníků. Tento výrobek je navržen v souladu se směrnicí RoHS tak, aby došlo k omezení obsahu nebezpečných chemických látek.
• Požadavky na napájení závisejí na podmínkách ve vaší zemi/oblasti.
• Všechny fotografie v tomto dokumentu jsou simulované.
• Uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze přibližné hodnoty.
• Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
• Na tyto výrobky se mohou vztahovat nařízení o kontrole vývozu.
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