OpticSlim 1180

OpticSlim Series

Ideal para clipping,

digitalização
de fotos e qualquer documento A3!

O modelo OpticSlim 1180 da PLUSTEK é um scanner de mesa digitalizadora A3, compacto e de baixo custo
comparado à produtos concorrentes, desenvolvido para oferecer alta qualidade em digitalização de documentos
variados como: revistas, jornais, clippings (recortes), fotografias, documentos acima do formato Ofício e qualquer
outro documento em papel até 297mm x 432mm (12 x 17 polegadas).
O OpticSlim 1180 possui quatro botões de digitalização de um toque para simplificar e automatizar as funções de
digitalização mais comuns (ou seja, digitalização, OCR, PDF e e-mail).
Com os scanners da concorrência custando até o dobro do preço ou mais, o OpticSlim 1180 para formatos A3 é a
escolha ideal para qualquer tarefa de digitalização que requer o melhor dos dois mundos - resultados de
digitalização de excelente qualidade e preço acessível!
O software que acompanha o OpticSlim 1180, inclui processamento de imagem, gerenciamento de documentos,
criação de PDF, reconhecimento óptico de caracteres (OCR) altamente preciso, drivers TWAIN e software para
compartilhamento de arquivos.
www.plustek.com/br

OpticSlim 1180
vCaracterísticas

Interface multilingue de usuário

Área de digitalização
de tamanho A3

Instalação fácil e programa
de início rápido

Formato de arquivos em
PDF pesquisável disponível

Large document
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Format
OpticSlim 1180

filing

Design compacto,
pequeno e leve

Design de botão de função
para Scan, OCR, PDF e E-mail

Requisitos do Hardware
Processador Pentium® IV 2.4 GHz
Driver CD-ROM
Uma Porta USB 2.0 disponível
512 MB RAM (recomendado 1 GB ou acima)

Luz de LED para economia de energia,
não agride o meio ambiente

Especificação
Sensor de imagem

CIS

Resolução ótica

1200dpi

Modos de Varredura

Cores: entrada de 48 bits, saída de 24 bits
Escala de Cinza: entrada de 16 bits, saída de 8 bits

800 MB espaço livre HDD (recomendado 1 GB ou acima)

Branco e Preto: 1 bit

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Velocidade de Digitalização

15s (Colorido, 300dpi, A3)
9s (Escala de Cinza, P&B, 300dpi, A3)

Windows 10

Área de Digitalização (L x A)

Máximo: 297 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3

Alimentação

Entrada: 100 a 240VAC / Saída: 24VCC / 0.75 A

Interface

USB 2.0

Peso líquido

4.32Kg (9.52 Lbs)

Dimensões (L x P x A)

589 x 407 x 68mm (23.18” x 16.02” x 2.67”)

Protocolo

Compatível com TWAIN

Softwares adicionais inclusos
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This product contains
ABBYY FineReader OCR

Newsoft Pagemanager

Plustek DocAction
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