Avision AVA5 Plus

A vision of your office

Portátil, Ultraleve e Confiável
O parceiro ideal para digitalizar, copiar e enviar e-mails com o apertar de um único botão

Características:
Controles de brilho e contraste
para personalizar a saída de cores
para aplicações específicas

Velocidade e simplicidade
Digitalize para aplicações

Avision Button Manager V2

A Avision tem o orgulho de apresentar sua
série de scanner slim. O AVA5 Plus é uma das
séries de scanner slim que suportam
documentos até tamanho A5. Com base na

Interface USB 2.0
Inclui Driver TWAIN
Digitalize e envie imagens para
destinos pré-definidos com um
único toque

inovadora tecnologia CIS (Contact Image
Sensor), o AVA5 Plus tem apenas 1,5 "de altura
e pesa apenas 1 kg.

The Button Manager V2 main screen

Apesar do seu tamanho reduzido, o AVA5 Plus

O Button Manager V2 torna fácil a

é grande na resolução. Com uma verdadeira

digitalização e envio sua imagem para seus

resolução óptica de 1200 dpi e profundidade

destinos favoritos pressionando um botão.

de cor de 48 bits, o AVA5 Plus é capaz de

Agora, a nova versão vem com um recurso

reproduzir imagens em detalhes finos e tons

inovador para permitir que você digitalize e

sutis.

carregue automaticamente o documento
digitalizado para repositórios de nuvem

O que vêm incluso
O scanner Avision AVA5 Plus vem com driver
TWAIN e também é fornecido com a versão
completa do exclusivo Avision Button
Manager V2 e ScanSoft PaperPort SE 14

populares, como Google Docs, Microsoft
SharePoint ou FTP. Além disso, o recurso iScan
permite que você insira a imagem digitalizada
ou o texto reconhecido após o processo OCR
(Optical Character Recognition) opcional para
o seu editor de texto, como o Microsoft Word,
para fazer seu trabalho com facilidade e
rapidez.

Avision AVA5 Plus - Scanner de Mesa
Multi-stream

Driver TWAIN

Nuance PaperPort SE14
- A escolha profissional para organizar e
compartilhar seus documentos

Digitalize uma imagem e mostre 2 ~ 3
imagens em diferentes modos de imagem ao
mesmo tempo.

B&W

Original

O PaperPort SE 14 é a solução de
digitalização

e

gerenciamento

de

documentos mais popular da Nuance,

vários recursos úteis, como detecção automática
de cor, correspondência de cores, para melhorar a

uso

em

escritórios

Color Drop Out

domésticos.

PaperPort SE 14 é a maneira mais rápida e
fácil de digitalizar, compartilhar, pesquisar e
organizar seus documentos. Além disso, o
PaperPort SE 14 agora oferece acesso a

Color

qualidade da imagem e melhorar a produtividade.

cuidadosamente projetada especificamente
para

Grayscale

O driver TWAIN da Avision é fácil de usar e fornece

The PaperPort SE14 main screen

qualquer cor específica pode ser selecionada como
um filtro de cor.

Combinação de cores
Use os parâmetros padrão (perfil ICC) para obter as
cores precisas de suas fotos.

qualquer momento em qualquer lugar aos
seus arquivos mais importantes, no entanto,
é conveniente para você - usando um PC,

Gray scan

Original

Remove red channel

Mac, iPhone, iPad ou dispositivo Android.
With color adjustment

Without color adjustment

E mais funções...

Avision AVA5 Plus - Especificações do Produto
Alimentação:
Tecnologia:
Tamanho do documento:
Velocidade:
(Color, A5, 300 dpi)
Resolução ótica:
Resolução de saída:
Formato de saída:
Pacote de Software:
Interface/Drivers:
Fonte de Energia:
Consumo de Energia:
Fatores Ambientais:
Ruído Acústico:
Dimensões:
Peso:
Ciclo diário sugerido
de digitalização:

Mesa digitalizadora
Contact Image Sensor ( CIS )
Máx. 148 mm x 210mm
1.8 segundos
1200 dpi
75, 100, 150, 200, 300, 400 e 600 dpi
P/B, tons de cinza 24-bit colorido
Avision Button Manager V2
PaperPort SE 14
USB 2.0 / TWAIN
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Saída: 12V, 1.25A
<30 W
Temperatura de operação: 10℃ to 35℃ (50℉ to 95℉)
Humidade de operação: 10% to 85%
Standby: <45 dB
Em operação: <56 dB
275 mm x 270 mm x 38 mm

Requisitos do sistema

.
.
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Pentium 4 or higher
Windows®XP/Vista/7/8
128MB RAM (256MB RAM para Windows XP)
CD-ROM drive
Porta USB

O Avision Button Manager digitaliza seus documentos diretamente para o arquivo PDF pesquisável com certificação Adobe!
As marcas registadas e nomes de produtos mencionados neste documento pertencem a cada um dos respectivos detentores.
As informações contidas neste (s) documento (s) estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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AVA5 Plus scanner
Fonte de energia
Cabo USB 2.0
CD-ROM inclui:
-Scanner Driver
(TWAIN Driver)
-Avision Button Manager V2
-ScanSoft PaperPort SE 14

1.1 kg
Até 1,000 páginas

Button Manager V2

Conteúdo

www.avision.com
Avision Brasil
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