COMMUNICATION SOLUTIONS

KV-S5046H/S5076H

A3-kleurenscanner voor afdelingen/lage volumes
U kunt nu met minder kosten en moeite gemengde documenten scannen met
nieuwe ToughFeed-technologie.

Nietjesdetectie
De KV-S5076H is voorzien van meerdere sensors die verschillende soorten geniete documenten
detecteren en die de scanner onmiddellijk stoppen als er een nietje wordt gedetecteerd. Nietjes
worden snel gedetecteerd, waar ze ook zitten, zodat beschadigingen van het document en het
optische glas tot een minimum beperkt blijven.

Eenvoudig in het gebruik
Automatisch bijsnijden, automatische binaire/kleurdetectie, automatisch overslaan van lege
pagina's, automatische helderheid en versneld scannen maken de bediening efficiënt en
eenvoudig.

Ultrasone detectie van dubbele vellen
Ultrasone sensors zorgen ervoor dat dubbele vellen altijd goed worden gedetecteerd, ook bij
het scannen
van documenten met verschillende diktes. Bij detectie voorkomt de ultrasone sensor de invoer
van dubbele vellen door het scanproces onmiddellijk te stoppen.

Betrouwbaarheid
Hardwarebeeldverwerking garandeert nauwkeurige verwerking, documentbeheersing en
scankwaliteit.

Flexibel
De nieuwe scanners worden geleverd met softwarefuncties als AutoRescan en AutoPreview,
waarmee gebruikers met één klik het beeld kunnen selecteren dat het beste bij hun wensen
past.

Superieure rollen
De papierinvoerrollers komen na de invoer van elk vel los van het papier, zodat de kans op
invoer van dubbele vellen door de druk van de papierinvoerroller wordt verminderd, ook bij het
invoeren van papier met verschillende diktes.

Functies
Ultrasone detectie van dubbele vellen
Tot 100 ppm/200 ipm (KV-S5076H) en 80 ppm/160 ipm (KV-S5046H)
Dubbelzijdig scannen via papierinvoer
Automatische reiniging van het glas

Uitvoer: binair, grayscale, kleur en multistream
USB 3.0-interface
Resolutie van 100-600 dpi (stappen van 1 dpi)
Formaat: 468 x 444 x 344 mm

PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES
SPECIFICATIES

KV-S5046H

Type scanner
Scannertechnologie
Scansnelheid

Resolutie

KV-S5076H
Dubbelzijdig scannen via papierinvoer
1-Line CIS (Contact Image Sensor)

Liggend: A4 enkelzijdig: 80 ppm dubbelzijdig: 160 ipm Letter enkelzijdig: 77 ppm
dubbelzijdig: 154 ipm Staand: A4 enkelzijdig: 60 ppm dubbelzijdig: 120 ipm Letter
enkelzijdig: 65 ppm dubbelzijdig:130 ipm

Primaire scanrichting: 100-600 dpi (stappen van 1 dpi) Secundaire scanrichting: 100-600 dpi (stappen van 1 dpi) Optisch 300/600 dpi (automatisch schakelen)

Automatische detectie

Detectie van dubbele vellen ultrasoon (midden)

Beeldcompressie

MH, MMR (Software ICP) JPEG

Beelduitgang

Binair, grayscale, kleur, multistream (kleur & binair of grijs & binair)

Halftoon binaire modus
Beeldmogelijkheden

Liggend: A4 enkelzijdig: 100 ppm dubbelzijdig: 200 ipm Letter enkelzijdig: 97 ppm
dubbelzijdig: 194 ipm Staand: A4 enkelzijdig: 75 ppm dubbelzijdig: 150 ipm Letter
enkelzijdig: 80 ppm dubbelzijdig:160 ipm

Dithering, foutdiffusie
Automatisch onderscheid tussen zwart-wit en kleur, meerkleurendrop-out, overslaan van lege pagina's, dubbele belichting, gladde achtergrond, automatisch bijsnijden,
rechtzetten, dynamische drempelwaarde, witniveau van papier, nadruk op afbeeldingen (5 stappen), gammacorrectie, automatische scheiding, ruisonderdrukking, schaduw
verwijderen, spiegelbeeld, omgekeerd monochroom, 2 pagina's scheiden en nog veel meer.

ADF-capaciteit 80 g/m 2

300

300

Dagelijkse duty (vellen)

25.000 papier/dag

35.000 papier/dag

Bedieningspaneel

3 knoppen

2-regelige display en 3 knoppen

Uitlijning van uitgevoerd papier

Zijgeleider

Snelheidsbesturing

Mechanisch rechtzetten

n.v.t.

JA

Nietjesdetectie

n.v.t.

JA

JA (borstel)

JA (ionisator, borstel)

Hardware +Automatisch voorbeeld +Automatisch opnieuw scannen

Hardware +Automatisch voorbeeld +Automatisch opnieuw scannen

Automatische reiniging van het glas
Beeldverwerking
Ondersteunde besturingssystemen
Interface

Windows® XP SP3 of later (32-bits), Windows Vista® SP2 of later (32/64-bits), Windows® 7 en Windows® 8 (32/64-bits)
USB 3.0

Stroomvereisten

200 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Energieverbruik

Maximum (scannen): 1,0 A (220-240 V)
Minimum (stand-by): 0,4 A (220-240 V)
Slaapstand: Minder dan 1,4 W (220-240 V)

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: 10 ºC tot 35 ºC Luchtvochtigheid: 20% tot 80% RH (geen dauwdruppels)

Opslagomgeving

Temperatuur: 0 ºC tot 40 ºC Luchtvochtigheid: 10% tot 80% RH (geen dauwdruppels)

Externe afmetingen
Gewicht
Accessoires

Opties/verbruiksartikelen

Panasonic System Communications Company Europe
Panasonic house - Willoughby Road - RG12 8FP Bracknell
Een divisie van Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland.

468x444x344 mm
17,8 kg
Cd-rom: Apparaatstuurprogramma, Image Capture Plus (ICP)-opnamesoftware,
ISIS-stuurprogrammasoftware, TWAIN-stuurprogrammasoftware, Gebruikershulpprogramma, MCD-hulpprogramma
Gebruikershandleiding
GARANTIEkaart
Installatiehandleiding
Reinigingspapier voor roller
Netsnoer
Schaduwpapier
USB-kabel (2,4 m/ USB 3.0)
Vervangingskit voor roller: KV-SS060
Pre-imprinter: KV-SS014
Inktcartridge: KV-SS021
Reinigingspapier voor roller: KV-SS03
Flatbedscanner: KV-SS081

