Řada skenerů KV-S81

OHLEDECH
VYŠŠÍ EFEKTIVITA VE VŠECH

Rychlejší skenování formátu A3 při
lepší kapacitě a spolehlivosti

VĚTŠÍ

Je vaše společnost velká či malá? Na tom
nesejde. High-endová řada Panasonic
KV-S81 vám jako špička ve své třídě
zajistí dlouhodobé velkokapacitní rychlé
skenování za každých okolností.

RYCHLOST
KAPACITA
SPOLEHLIVOST
Mimořádná rychlost skenování až 140 stran/min
a vysokoobjemová kapacita podavače ADF ve výši
750 listů. Zařízení zvládá mnoho velikostí a materiálů
a vyznačuje se funkcemi inteligentního podávání papíru.
Software pro vzdálené centrální řízení a integrované
zpracování obrazu. A to je jen zlomek unikátních
a špičkových funkcí, které byly navrženy speciálně
s ohledem na neúprosné vytížení ve velkých podnicích.
Vaši zaměstnanci tak mohou pracovat odkudkoli.
Ušetřete čas. Zvyšte provozní efektivitu.
Zvyšte produktivitu personálu.

Vyšší efektivita ve všech ohledech.

Plně barevný dotykový LCD displej zajišťuje snadnou čitelnost a rychlou implementaci
úkolů, zatímco volitelný tisk zařazený před a po skenování umožňuje rychlé porovnání
dat s původním dokumentem.

VYŠŠÍ

Sada Site Central Manager Suite navíc přináší možnost centrálního řízení několika
skenerů prostřednictvím jedné sítě. Sledování stavu skenování online a údržbové kontroly
realizované ze vzdáleného umístění dále snižují nároky na řízení jednotlivých pracovníků
obsluhy, a tím dochází k uvolnění času a zdrojů, které je možné alokovat jinam.
Vzhledem ke všem těmto úsporám se vaše společnost může těšit na jedinečnou
využitelnost a méně času stráveného u skeneru.

RYCHLOST
Asi není třeba dodávat, že modely KV-S8127
a KV-S8147 se vyznačují neuvěřitelnou
rychlostí skenování, která dosahuje 120,
respektive 140 stran za minutu.
Přepínejte plynule mezi manuálním a automatickým
podáváním anebo využijte funkce automatického
přeskenování a automatického náhledu, které umožňují
přeskočit zadávání komplikovaného skenovacího nastavení
a prohlížet a upravovat obrázky bez nutnosti provedení
nového skenu.

120 ppm/240 ipm (KV-S8127)
140 ppm/280 ipm (KV-S8147)

VĚTŠÍ
KAPACITA
Opakování při dvojitém podání*1
5 detektorů dvojitého podání*2
Mechanické zešikmení*1
Pohyblivý výstupní zásobník
*1 Pouze u KV-S8147
*2 KV-S8127 disponuje 3 detektory dvojitého podání

Automatický podavač papíru (ADF) umožňuje oboustranné skenování
až 750 listů formátu A4, 500 listů formátu A3, a to v rámci jedné operace.
Pracovníci tak mají v případě obou modelů k dispozici rychlé, přesné
a souběžné skenování dokumentů nejrůznějších tlouštěk, velikostí
a délek, čímž se eliminuje potřeba manuální výměny papíru nebo
neustálého přenastavování okrajů. Přímá cesta navíc umožňuje
efektivní skenování i v případě poškozených nebo starých dokumentů.

Jedná se o bezstarostné, vysoce produktivní a vysoce kvalitní
skenování, při kterém se vaši zaměstnanci mohou soustředit
na důležitější úkoly.

VĚTŠÍ
SPOLEHLIVOST
Musíte den co den zvládat rychlé
obrátky a vysoké objemy skenování
– a zvláště pak, pokud jde štítky,
fotografie, obálky nebo dokumenty
s přílohami? Pak je důležité,
abyste se na své skenery mohli
absolutně spolehnout.

Řada 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 detekci secvaknutí a hluku při zaseknutí papíru.

A vzhledem k objemu denního vytížení ve výši
úctyhodných 100 000 stran, válcům s životností
až 600 000 stran, vysoce spolehlivému hardwaru
a snadné údržbě poskytují oba modely mimořádnou
životnost při zachování stále stejné kvality.

SPECIFIKACE
Specifikace

KV-S8127

Plocha skeneru

KV-S8147

Jednotka pro oboustranný tisk

Způsob skenování

Návod pro rychlou instalaci, napájecí kabel, USB kabel (2,0 m / USB 3.0),
papír pro korekci stínování, příručka k příslušenství (R/L)

Barevná řada CIS RGB3 (600 dpi)
100 – 600 dpi (krok 1 dpi), 1 200 dpi (interpolováno)
Optické: 300 dpi / 600 dpi (automatické přepínání)

Rozlišení skenování*1
Binární / barevný
– A4 nebo letter, na
šířku, 200 / 300 dpi

Rychlost skenování*2

Jednostranný
Jednotka pro
oboustranný tisk

Až 120 ppm

Až 140 ppm

Až 240 ipm

Až 280 ipm

Objem denního vytížení

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

Opakování při dvojitém podání
Detektory dvojitého podání

Ne

Ano

3

5

Komprese obrazu

MH, MMR (Software ICP), JPEG

Ovládání 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
Šířka

48 – 307 mm

Délka

Automatické podávání: 70 – 432 mm
Ruční podávání: 110 mm – neomezené

Tloušťka

KV-SS100
• Jednotka podávacího válce (1 ks) • Jednotka válce pro prevenci
dvojitého podání (1 ks) • Jednotka válce pro oddělování (1 ks)

Sada na výměnu role

KV-SS101
• Omezovač točivého momentu válce pro prevenci dvojitého podání [DFP] [3 sady
(3 kusy)] • Roletová gumová sada pro prevenci dvojitého podávání [DFP] [3 sady
(6 kusů)] • Gumová pryžová separace [6 sad (12 kusů)] • Podávání papíru guma
na válec [6 sad (12 kusů)] • Oddělovací váleček
KV-SS03

Tisková jednotka

KV-SS014

Inkoustová kazeta

KV-SS021

Plochý skener

KV-SS081

Ruční podávání: 70 mm – neomezené

435 mm

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

Mechanické zešikmení

Ne

Podporované operační systémy

Papír na čištění role

Automatické podávání: 20 – 255 g/m²
Ruční podávání: 20 – 550 g/m² (přímá cesta (zadní výstup))
20 – 255 g/m² (cesta ve tvaru U (zadní výstup))

Kapacita podávacího zásobníku

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

474 mm

USB 2.0 / USB 3.0

Vnější rozměry (Š × H × V)
Hmotnost

Spotřeba energie

Sada na výměnu role

Poměr tloušťky stran od nejtlustší po nejtenčí musí být menší než 1,5.

Hmotnost*3

Požadavky na napájení

Možnosti

100 000 listů

Detekce dvojitého podání

Dokumenty

CD-ROM: Ovladač zařízení, software ovladače ISIS, software ovladače TWAIN,
nástroj uživatele, nástroj nastavení tlačítka skenování, Image Capture Plus
s enginem OCR, návod k obsluze, kontrolní datový list (PDF)

Příslušenství

44 kg
*4

545 mm

545 × 474 × 435 mm
*bez vyčnívajících částí

AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 2,7 – 1,5 A

Maximální (skenování)

140 W a méně

Minimální (stav připraveno)

35 W a méně

Režim spánku

2,0 W a méně

Vypnuto

0,5 W a méně

Provozní prostředí*5

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

Prostředí pro skladování

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

*1 Rychlost skenování se liší v závislosti na hostitelském počítači, operačním systému, aplikaci, metodě měření, množství dat a typu papíru.
Rychlost skenování závisí na měřicí metodě 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/m² použijte „Režim tenkého papíru“.
*4 Požadavky na napájení závisí na podmínkách ve vaší zemi/oblasti.
*5 Informace o environmentálních aspektech tiskové jednotky (KV-SS014) najdete v instalační příručce tiskové jednotky. Při tisku
v podmínkách mimo provozní prostředí tiskové jednotky může být výsledek tisku vybledlý nebo k tisku vůbec nemusí dojít.

Ochranné známky a registrované ochranné známky
• ISIS je zapsaná obchodní značka nebo obchodní značka společnosti
EMC Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
• Windows, Windows Vista a Windows Server jsou buď zapsané
obchodní značky, nebo obchodní značky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a / nebo dalších zemích.
• Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou vlastnictvím
jejich příslušných vlastníků.

• Tento produkt je určen ke snížení nebezpečné chemické
látky v souladu se směrnicí RoHS.
• Všechny fotografie v této brožuře 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.

Chcete získat více informací o skenerech řady KV-S81?
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Bližší informace najdete
na adrese business.panasonic.cz/scanner

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
Palac Karlin, Thamova 289/13
186 00 Prague 8
Czech Republic

