COMMUNICATION SOLUTIONS

KV-S10Y-SERIE

Direct naar het hart van uw bedrijf scannen
Kantooromgevingen, werkplekken en bedrijfsprocessen veranderen en ontwikkelen zich
constant en de technologie moet dit alles proberen bij te houden. Als reactie hierop levert de
KV-S10Y-serie A4-netwerkscanners van Panasonic alle prestaties die u nodig hebt, gekoppeld
aan de mogelijkheid om zich aan te passen aan de manier waarop u werkt.
Direct naar het netwerk scannen
De scanners kunnen worden gebruikt in drie 'push'-scanmodi, wat betekent dat ze met of
zonder pc of USB-verbinding kunnen worden bediend. Dankzij een vooraf ingestelde scanfunctie
kunnen gebruikers - als zij hun scanvereisten van tevoren hebben vastgelegd - rechtstreeks
naar een FTP-server, SMB-map of e-mail scannen.
Supersnel scannen
De KV-S1058Y scant met 65ppm/130ipm*, de KV-S1028Y met 45ppm/90ipm*, wat ze de snelste
maakt van alle Panasonic-modellen in deze klasse. Ze realiseren dezelfde snelheid voor zowel
200 als 300 dpi en documenten in zwart-wit of kleur.

*A4/Letter, staand, 200/300dpi, zwart-wit/kleur
Meerdere documenten scannen
Uw bedrijf werkt met documenten in allerlei vormen en afmetingen en u wilt niet elke afmeting
afzonderlijk scannen. De scanners van de KV-S10Y-serie kunnen daarom paspoorten, kaarten
met reliëfopdruk en lange vellen scannen, samen met gemengd papier en harde kaarten voor
batchscannen.

Functies
Dankzij de netwerkmogelijkheden kunnen scans zonder tussenkomst van een pc
rechtstreeks naar de systemen van gebruikers worden verzonden
De scanners kunnen via een webbrowser eenvoudig op het netwerk worden aangesloten en
vervolgens scannen naar e-mail, FTP-, SMB-server, SharePoint of de cloud
Snel dubbelzijdig scannen (65 ppm voor de KV-S1058Y, 45 ppm voor de KV-S1028Y) bespaart
tijd
De grote automatische documentinvoer (ADF) is ideaal voor grote documentbatches
De betrouwbare papierinvoer, met detectie van dubbele vellen, overslaan van dubbele vellen
en eenknopsscannen, zorgen voor minder onderbrekingen
Het scannen van meerdere documenten biedt meer flexibiliteit: paspoorten, kaarten met
reliëfopdruk en lange vellen kunnen allemaal worden gescand

KV-S1028Y

KV-S1058Y

Scantype

Dubbelzijdig

Scanmethode

Kleuren-CIS

Scanresolutie

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

Scansnelheid
(Zwart-wit/kleur, A4 of Letter, 200/300 dpi)

Enkelzijdig: max. 45 ppm, dubbelzijdig: max. 90 ipm

Enkelzijdig: max. 65 ppm, dubbelzijdig: max. 130 ipm

Dagelijkse dutycycle

6.000 vellen

Automatische detectie

Intelligente detectie van dubbele invoer met ultrasone sensor

Beelduitgang

Zwart-wit 1-bits, grijstinten 8-bits, kleur 24-bits, multistream (kleur en zwart-wit of grijs en zwart-wit)

Interne videoverwerking

1.024 niveaus (30-bits)

Toongradatie

Zwart-wit, grijstinten, kleur, multistream: zwart-wit en grijstinten, zwart-wit en kleur

Beeldcompressie

MH, MMR (software ICP), JPEG, JPEG2000

Halftoon binaire modus

Dithering, foutdiffusie

Beeldmogelijkheden

Automatisch voorbeeld, automatisch opnieuw scannen, automatische aanpassing van helderheid, meerkleurendrop-out, dynamische drempelwaarde,
witniveau van papier, nadruk op afbeeldingen, gamma, automatische scheiding, ruisonderdrukking

Overige functies

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

Formaat/dikte/gewicht van papieren documenten (bij 1 pagina)

Formaat: 48 x 54 mm tot 216 mm x onbeperkt
Dikte: 0,04 mm - 0,5 mm
Gewicht: 20 g/m² – 413 g/m²

Formaat/dikte/gewicht van papieren documenten (bij bij gebruik
ADF)

Formaat: 48 x 54 mm - 216 x 356 mm
Dikte: 0,04 mm - 0,5 mm
Gewicht: 20 g/m² – 413 g/m²

Dikte

Papier 0,04 - 0,5 mm
ISO-kaart 0,76 mm behalve bij reliëfopdruk
1,40 mm inclusief reliëfopdruk
Paspoort *1 4,0 mm inclusief draagblad

Capaciteit invoerlade

Maximaal 100 vellen: A6- tot A4- of Letter-formaat 80 g/m2

Ondersteunde besturingssystemen

Windows Vista SP2 (32/64-bits),
Windows 7 (32/64-bits),
Windows 8 (32/64-bits),
Windows 8.1 (32/64-bits),
Windows Server 2003 SP2 (32/64-bits),
Windows Server 2003 R2 SP2 (32/64-bits),
Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits),
Windows Server 2008 R2 SP2 (32/64-bits),
Windows Server 2012 (64-bits),

Interface

USB 3.1-interface: ondersteunde Super Speed voor Gen1 (niet ondersteund Gen2)
Ethernetinterface:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Opmerking: Er is geen garantie dat de scanner werkt als deze is aangesloten op een USB-hub.

Ondersteunde bestandsindelingen

netwerk

Scannen naar pc of push-scan via pc
TIFF/BMP/JPEG/JPEG2000/
PDF (wachtwoord-PDF, compacte PDF, doorzoekbare PDF, PDF/A)/
DOCX/XLSX/RTF
Push-scan rechtstreeks naar bestemming
TIFF/JPEG/PDF (wachtwoord-PDF, PDF/A)
Push-scan pc

Instelling 100 opdrachten scannen naar bestemming via op pc geïnstalleerde ICP.

Push-scan direct

Instelling 30 opdrachten rechtstreeks scannen naar bestemming.

Mobiel scannen

Gebruik de speciale smartphone-app.

E-mailmeldingen

E-mailmeldingen van scaninformatie.

Ingebouwd web

Netwerkinstelling, push-scaninstelling, datum- en tijdinstelling in webbrowser.

Geheugencapaciteit

1 GB

Externe afmetingen (bxdxh)

300 x 272 x 238 mm (bij gesloten uitvoerlade)

Gewicht

4,0 kg

Stroomvereisten

100 V type wisselstroom 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
200 V type wisselstroom 220 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Maximaal stroomverbruik (scannen)

36 W of minder

Minimaal stroomverbruik (stand-by)

8 W of minder

Stroomverbruik slaapstand

2,0 W of minder *2

Stroomverbruik uitgeschakeld

100 V type 0,3 W of minder
200 V type 0,5 W of minder

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: 5 - 35 °C/Luchtvochtigheid: 20 - 80% RH

Opslagomgeving

Temperatuur: -10 - 50 °C/Luchtvochtigheid: 8 - 75% RH

Accessoires

Cd-rom, (apparaatstuurprogramma, ISIS-stuurprogrammasoftware, TWAIN-stuurprogrammasoftware, gebruikershulpprogramma, instelfunctie voor
scanknop, Image Capture Plus met de OCR-engine, gebruikershandleiding, controleblad (PDF)), installatiehandleiding, netsnoer, USB-kabel (1,5
m/USB 3.1), kaarthandleiding voor gemengde invoer

Opties

Flatbedscanner: KV-SS081, vervangingskit voor roller: KV-SS061, reinigingspapier voor roller: KV-SS03, draagblad: KV-SS077, Image Capture Plus
add-in 1-licentie: KV-SS092*3, Image Capture Plus add-in pakket met 10 licenties: KV-SS093*3

*1 Gebruik het draagblad (KV-SS077) om paspoorten te scannen.
Afhankelijk van de conditie (bedrijfsomstandigheden, vuil, krassen, enz.) van het draagblad of paspoort, werkt de beeldverwerkingsfunctie mogelijk niet correct.
*2 Wanneer slechts één USB of LAN is aangesloten.
*3 Bij gebruik op meer dan 2 pc's is de OCR-functie optioneel.
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