Plustek eScan A150

Plustek eScan A150

vSoftwares adicionais inclusos

Abbyy OCR Sprint para PC

Presto! PageManager para PC

Desbloqueia os dados contidos em documentos
impressos, imagens e arquivos em PDF com bastante
precisão evitando a necessidade de redigitar e reformatar.
Ferramenta que aumenta sua produtividade e eficiência
que vem com uma interface de usuário simples e suporta
o reconhecimento de até 183 idiomas.

Interface de usuário fácil de usar que possui o recurso de
Capturar, Visualizar, Converter e Enviar todos os seus
documentos impressos e eletrônicos para um local
definido.
Basta arrastar e soltar para empilhar ou unificar arquivos,
ou usar o recurso embutido OCR (Reconhecimento Ótico
de Caracteres) para convertê-los em um PDF pesquisável.

Especificação

vCaracterísticas

Sensor de imagem
Origem de Luz
Resolução óptica
Capacidade do alimentador ( ADF )

CIS x 2
LED
600 ppp
50 Folhas (70 g/m², 18 Lbs)

Velocidade de Digitalização

15 ppm/ 30 ipm (Tons de cinza, 200 ppp, A4)
15 ppm/ 30 ipm (Preto e branco, 200 ppp, A4)
4 ppm/ 8 ipm (Colorido, 200 ppp, A4)
17 ppm/ 34 ipm (Tons de cinza, 200 ppp, Letter)
17 ppm/ 34 ipm (Preto e branco, 200 ppp, Letter)
4 ppm/ 8 ipm (Colorido, 200 ppp, Letter)
Máximo: 216 x 356 mm (8.5" x 14")
Mínimo: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52")
Máximo: 244 x 356 mm (9.6" x 14")
Mínimo: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
40 a 157 g/m² (12 a 40 Lbs)
1,500
Scan para dispositivo Móvel
Scan para FTP (Suporta FTP/SFTP)
Scan para USB
Scan para PC
Scan para Email
Scan para Nuvens
USB 2.0 x 1, RJ45 (conexão de rede) x 1
2.8 Kgs (6.17 Lbs)
318 x 170 x 189 mm (12.53" x 6.69" x 7.45")
CPU: RK3188 Cortex A9 quad-core GPU @ 1.6GHz
Tamanho da memória: 1GB DDR3
Display: 7" 1280x800 pixels com IPS visão ampla tela multi-touch

Obs.: Capacidade máxima do ADF varia dependendo da gramatura do papel.

Área de Digitalização (L x A)
Dimensões do Papel (L x A)
Peso de Papel Aceitável (Espessura)
Digitalização diária ( Folhas )
Funções de Rede

Interface
Peso líquido
Dimensões (L x P x A)
Painel de Utilização
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Scanner de Documentos Conectado à Intranet
Digitalize e envie documentos para diversos destinos de forma rápida. O eScan A150, scaner ADF de documentos
conectado à Internet, com tela sensível ao toque IPS de 7" de largura, facilita a configuração e conclusão da tarefa
de digitalização. O funcionamento é autoexplicativo. Os documentos são digitalizados e exibidos em uma tela
sensível ao toque na forma de miniaturas que permitem aos usuários examinar rapidamente e fazer os ajustes
que desejarem. Interface de usuário simplificada, layout visual intuitivo, equipado com recursos Wi-Fi e Ethernet
são características perfeitas para compartilhar o aparelho em qualquer ambiente de trabalho.

※ Disponível para instalar no PC (Apenas Windows).

--------------------------------------------------

eScan Séries

. Todos os direitos reservados.Todas as marcas de comercio registradas sao propriedade de seus respectivos proprietarios.

531AB-00200

• Scanner ADF com tela LCD de 7 polegadas
• Pronto para WiFi e Ethernet
• Digitalize e envie documentos em três simples etapas
• Salve as digitalizações em qualquer destino sem conectar-se a um PC
• Digitalize e conecte-se a diversos destinos: PC, USB flash drive, pasta de rede (FTP),
smartphone, e-mail e uma variedade de serviços de armazenamento em nuvem conhecidos
• Alimentador automático de documentos de 50 folhas
1.Digitalizar

2.Exibir

Escolha as configurações de
digitalização e pressione SCAN

Verifique o resultado da
digitalização e edite se necessário

3.Salvar

Escolha o destino

www.plustek.com

vCaracterísticas
A Era Inteligente do Envio e Recebimento de Fax para Grupos de Trabalho

A Forma mais Rápida de Enviar Documentos

O envio de fax faz parte da nossa vida há várias décadas. A Plustek decidiu reconstruir o fax criando a melhor experiência
de todos os tempos! Há pouco tempo, um operador de fax tinha que digitar e esperar o ruído que confirmava que o
documento estava sendo enviado. Atualmente, a maioria das pessoas recebe fax por e-mail; contudo, o processo de envio
continua a ser um problema mesmo com o uso de uma impressora all-in-one. Com o lançamento, quase diário, de novos
dispositivos tecnológicos a necessidade de aprender algo novo pode acarretar mais pressão no trabalho.

Digitalize diretamente no PC e smartphones de sua rede por meio de eScan Client Apps.

Utilitário eScan Client
O eScan A150 vem com os recursos Wi-Fi e Ethernet embutidos que permitem
salvar os arquivos escaneados diretamente em seu PC remoto (compatível
com Windows e Mac), bem como smartphones, iPhones, iPads, dispositivos
Android via conexões de rede Wi-Fi.

Faça o dispositivo trabalhar como um aplicativo que
capacita as pessoas, e comece a digitalizar

Arquivos de documentos digitalizados enviados ao PC por meio do Utilitário
eScan Client podem também ser
aprimorados pelo pacote de aplicativos
(apenas para Windows) para
transformar documentos em PDFs
pesquisáveis,capacitando os usuários a
gerar arquivos PDF editáveis.

Crie um layout de página visual intuitivo para minimizar
a curva de aprendizado
Forneça uma nova interface de usuário sem uso de
A Plustek desenvolveu uma interface de usuário (UI) intuitiva completamente nova para o eScan A150,
resgatando a facilidade do envio de fax através de um dispositivo e criando uma nova era de fusão de "fax".

Armazene rapidamente documentos digitalizados em seu smartphone e você estará pronto!

Pouco Esforço Operacional com Muita Potência

Tenha sempre esses arquivos importantes com você sem necessidade de fazer transferências.

PC
Flash drive

Mobile

Mail

FTP
Clouds

Scanner independente que
pode ser usado em grupos de
trabalho de qualquer tamanho,
sem necessidade de um PC

Conectividade de rede (sem fio
e Ethernet) para envio a
qualquer destino

Não exige ajuda na instalação,
treinamento ou de profissionais

Ampla tela LCD sensível ao
toque permite que você
examine e ajuste a imagem para
obter mais nitidez

Digitaliza para um PC, USB drive,
pasta de rede, dispositivo móvel,
endereços de e-mail ou para uma
variedade de serviços de nuvem

Entre os parceiros de nuvem
suportados, temos: Dropbox,
Google Drive, Evernote, Box,
SharePoint ou FTP

Alimentador automático de
documentos de 50 folhas

Scanner independente que
pode ser usado em grupos de
trabalho de qualquer tamanho,
sem necessidade de PC

Visualize de forma conveniente os arquivos digitalizados online e offline.
Edite nome de arquivos, exclua arquivos e gerencie diretamente no Plustek eScan Client App.
Compartilhe esses arquivos por meio do aplicativo disponível em seu smartphone.

15

Smartphone App

Velocidade de digitalização de 15
páginas por minuto (30 imagens por
minuto no modo duplex)
Conectividade de rede (sem fio
e Ethernet) para envio a
qualquer destino
Visualização de Miniaturas

Visualização e Rotação

Visão Geral e Administração

