Plustek OpticSlim 550 Plus
Um scanner ultra fino e compacto, projetado para mesas de atendimento
O OpticSlim 550 Plus é um dispositivo de
digitalização elegante e compacto que foi projetado
para se ajustar à conveniência de trabalho de
digitalização do usuário. É leve e extremamente
portátil. Ainda mais, tem velocidade de digitalização
de somente 1.5 segundos e não há necessidade de
tempo de aquecimento como em outros scanners.
Com o simples pressionar de um botão, usuários
podem selecionar dentre cinco diferentes modos de
digitalização, para obter o resultado de digitalização
desejado.
OpticSlim 550 Plus não tem limitações quanto à
espessura dos documentos, é ideal para digitalizar
passaportes, crachás de identificação, cartões de
crédito, carteiras de habilitação, cartões de planos
médicos, notas bancárias, cheques, fotografias e
qualquer tipo de documento pequeno. É ideal para
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integradores de sistemas cujo foco for o segmento
aduaneiro, agentes governamentais, mesas de
recepção, médico hospitalar, setores financeiros ou
serviços de atendimento à clientes.
Incluso no pacote com software de documentos
altamente produtivo, o OptcSlim 550 Plus permite um
Gerenciamento de documentos eficiente com a
melhor qualidade de imagem. Todos os processos de
digitalização como gravação e exportação de
arquivos digitalizados para o destino especificado,
podem ser realizados automaticamente. Isto resulta
em máxima eficiência no trabalho e grande economia
em termos de tempo e recursos. Há ainda a
possibilidade de embarcar bibliotecas de Passaporte
/ Cheques, para transferência direta dos dados de
saída no sistema, sem qualquer problema de
reorganização.
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Plustek OpticSlim 550 Plus
Um scanner ultra fino e compacto, projetado para mesas de atendimento
Características Significativas:
•

Cinco botões de um toque – copiar, arquivo, digitalizar, OCR e
personalizado – para digitalização mais fácil e eficiente.

•

Somente 1.5 segundos (300dpi / Colorido) para digitalizar um
documento tamanho A5.

•

Design fino, leve e compacto.

•

Interface do software do usuário intuitiva.

Governo
Passaporte

Bancos
ID CARD

Médico Hospitalar

Crachás
CNH
Cartões
Seguradoras

Corporativo

Aplicativo

Scan & OCR
Insurance Card

Transportadoras

Arquivo

99999 9999999-9999999

Hotel

Hotelaria

Receitas

Varejo

Especificação

Pacote Completo de Software
DocTWAIN
This product contains
ABBYY FineReader OCR

Plustek DocAction

Plustek DocTWAIN

Sensor de imagem

CIS

Origem de Luz

LED

Resolução óptica

1200 ppp

Resolução de hardware

1200 ppp x 1200 ppp

Mode de leitura

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

Requisitos do Sistema

Branco e Preto: 1 bit

Processador Pentium® IV 2.4 GHz
Driver DVD-ROM
Uma Porta USB 2.0 disponível
1GB RAM (recomendado 2GB ou acima)
2GB espaço livre HDD (recomendado 3GB ou acima)

Velocidade de Digitalização

1.5 sec (Modos Cores, 300ppp, A5)

Área de Digitalização (L x A)

Máximo: 216 x 150 mm (8.5” x 5.9”)

Botão de Ação

Copy, File, Scan, OCR, Custom

Alimentação

Energia AC: 24V / 0.75A

Interface

USB 2.0

Peso líquido

1.2 Kgs

Dimensões (L x P x A)

270 x 270 x 40 mm (10.6" x 10.6" x 1.6")

Protocolo

Compatível com T WAIN

OS

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Windows 10
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