O solu]ie

avansat\

de scanare

la 76 IPM

Folosind Xerox DocuMate 262i pute]i
scana f\r\ probleme orice documente
imprimate pe hârtie sau plastic
• Tav\ de alimentare frontal\ pentru
carduri de identitate
• 38 pagini pe minut [i 76 imagini
pe minut* în mod duplex
• Func]ia One Touch elimin\
pân\ la 12 etape din procesul
de scanare
• Calitate superioar\ a imaginii
[i acurate]e OCR cu programul
software Kofax VRS
• Func]ii avansate de corec]ie
a imaginilor scanate
• Sistem de detectare a aliment\rii
gre[ite cu ultrasunete
• Documentele scanate pot fi
transformate în fi[iere PDF în care
pute]i c\uta cuvinte cheie
• Interfa]\ USB 2.0 Hi−Speed
• Dimensiunea compact\ permite
amplasarea pe orice birou

DocuMate 262i v\ pune
la dispozi]ie func]ii
avansate de scanare
* Pân\ la 76 ipm la 200 dpi, alb−negru, Letter

Xerox DocuMate 262i
Cu siguranţă, DocuMate 262i va deveni
echipamentul dumneavoastră favorit de
birou. Această ultimă configuraţie DocuMate
include funcţii menite să schimbe percepţia
şi modul de administrare a informaţiilor şi
documentelor tipărite. DocuMate 262i este
cel mai rapid, cel mai avansat din punct de
vedere tehnologic şi cel mai uşor de folosit
scaner din categoria sa. DocuMate 262i este
lider în ceea ce priveşte raportul preţ –
performanţă, iar recuperarea rapidă a
investiţiei este un factor decisiv în alegerea
sa. In acest mod, hârtia se transformă în
informaţie şi circulă în cadrul organizaţiei
sub stricta dumneavoastră supraveghere.
Lucra]i mai repede.
DocuMate 262i foloseşte tehnologia
Visioneer OneTouch® pentru a scana
documente către nouă destinaţii pre-definite,
configurabile. Astfel, prin apăsarea unui
singur buton, documentul este scanat cu
setările dorite, precum rezoluţia, color,
duplex, decupare automată, îndreptare
automată, format de fişier şi transmis către
orice aplicaţie, director sau dispozitiv.
Materialele tipărite sunt transformate în
format PDF şi trimise către email, Microsoft
SharePoint® sau alte aplicaţii web
personalizate. Această soluţie oferă un plus
de productivitate, reducând totodată nevoia
de instruire a utilizatorilor.

Lucra]i mai eficient.
Deseori, scanarea documentelor vă rezervă
surprize neaşteptate: materiale de calitate
superioară, formulare color, cărţi de
identitate în relief, hârtie cu dimensiuni
variabile, capsare, perforare. DocuMate 262i
face faţă oricărei cerinţe. Dispozitivul
automat de alimentare cu capacitate de 50 de
pagini suportă seturi de hârtie de dimensiuni
diferite. Tava frontală de alimentare suportă
carduri din plastic, des întâlnite în aplicaţii
specifice serviciilor financiar şi medical.
Lucra]i mai u[or.
Tehnologia Ultrasonic Double Feed
Detection integrată în DocuMate 262i
asigură scanarea tuturor paginilor, indiferent
dacă documentele sunt capsate sau
alimentate greşit.
Aplicaţia Kofax® VRS™ (Virtual ReScan®)
permite scanarea perfectă a documentelor
originale de o calitate îndoielnică.
De asemenea, VRS elimină necesitatea
re-scanării documentelor, datorită decupării
automate, îndreptării, controlului
luminozităţii şi curăţării marginilor.
Dat fiind că toate aceste caracteristici sunt
integrate în Visioneer OneTouch, întreaga
operaţiune de scanare este posibilă prin
apăsarea unui singur buton.

Tehnologia Kofax VRS
Xerox DocuMate 262i integrează tehnologia
Kofax VRS pentru îmbunătăţirea imaginii în
procesul de scanare OneTouch. Documentele
originale cu imperfecţiuni sunt scanate şi
transformate automat în fişiere electronice
pentru o mai bună lizibilitate. Rezultatele OCR
sunt considerabil mai bune, dimensiunea
fişierului redusă, în timp ce imaginile scanate
sunt o reproducere fidelă a documentelor
originale. De asemenea, fiecare pagină este
corectată automat, ceea ce vă permite să
beneficiaţi de documente de calitate
desăvârşită. Rezultatele sunt remarcabile.

Original

Fără
VRS

Cu
VRS

Visioneer OneTouch
• Simplific\ configura]iile de scanare
• Mai multe tipuri de fi[iere
• Scaneaz\ direct c\tre directoare,
aplica]ii sau echipamente

Specificaţii DocuMate 262i

Nuance PaperPort
• Organiza]i [i partaja]i documentele
• Func]ioneaz\ perfect cu DocuMate 262i
• Cea mai bun\ solu]ie pentru organizarea
fi[ierelor dumneavoastr\

Model# XDM262i5D-WU

Viteză de scanare

Fi[iere PDF ce con]in text

Nuance OmniPage Pro

• Scanare c\tre fi[iere PDF cu imagini [i text
• C\utare dup\ con]inutul fi[ierului
• Este p\strat aspectul vizual al originalului

• Func]ii OCR avansate
• Vitez\ [i precizie de invidiat
• Func]ia Automatic Form Conversion

Cerinţe minime de sistem

Conţinut

• Procesor echivalent Pentium III
sau mai bun
• Windows® 2000/XP*/Vista
• 256MB RAM (512MB RAM pentru
Windows XP, 1GB pentru Vista)
• 350MB spaţiu disponibil pe hard disk
• CD-ROM
• Port USB

• DocuMate 262i
• Sursa de alimentare
• Cablu USB 2.0
• Card de instalare rapidă
• Card de suport tehnic
• Manual
• CD-ROM:
–Drivere de scanare
(TWAIN, ISIS & WIA)
–Nuance PaperPort
–Nuance OmniPage Pro
–Kofax VRS
–Visioneer OneTouch

®

Alb-negru, 200 dpi
Color, 200 dpi
Card de identitate reliefat, alb-negru, 200 dpi
Card de identitate reliefat, color, 200 dpi

până la 38 ppm simplex şi 76 ppm duplex
până la 37 ppm simplex şi 71 ppm duplex
2.7 secunde, duplex
8.5 secunde, duplex

Rezoluţie optică

600 dpi

Adâncime de culoare (color)

48 biţi intern (convertor A/D 16 biţi
recunoaşte peste 281.474 miliarde de culori)

Adâncime de culoare (alb-negru)

16 biţi intern (65.536 nuanţe de gri)

Adâncime de culoare fişier scanat

48 biţi color, 8 biţi alb-negru, 1 bit monocrom

Metodă de scanare

Alimentare rapidă coli simplex

Interfaţă

USB 2.0 Hi-Speed (compatibil USB 1.1)

Dimensiuni

330mm (L) x 177mm (A) x 203mm (Î)

Greutate

4,76 kg

Dimensiune maximă document ADF

215,9mm x 368,3mm

Dimensiune minimă document ADF

88,9mm x 50,8mm

Capacitate ADF

50 coli

Volum maxim

5000 pagini/zi

*Service Pack 1 şi 2 **Service Pack 4
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Pentru mai multe informaţii
referitoare la scanerele Xerox,
vizitaţi www.xerox.ro

