Avision AV36 Scanner Portátil

Portátil, Inteligente
Acessível

Compacto, leve (705g) e portátil

AV36 é a solução inteligente para
digitalização móvel

Botão de fácil digitalização
Digitaliza documentos frente e verso no
tamanho A4 colorido
Suporta alimentação de energia via USB
Recursos de: autocrop, deskew e thresholding
Digitaliza documentos, cartões de identificação
de plástico, cheques, cartões de visita

Softwares profissionais incluso
Digitaliza uma página em 12 seg. (simplex)
Digitaliza uma página em 15 seg. (duplex)

Digitalizar os seus documentos onde quer que esteja
no escritório, no campo ou na estrada com o scanner
portátil e inteligente da Avision isso é possível.
Tudo que você precisa é um cabo USB para conexão
com o seu computador para poder fazer a
transferência de dados. Não há necessidade de um
adaptador de energia pesado e procurar por uma
tomada elétrica em algum lugar.
Medindo apenas 290 x 750 x 50 mm e pesando apenas
700 grs, o scanner portátil da Avision é certamente
suficientemente leve e pequeno para levar com você
para reuniões, em aviões ou em qualquer lugar que
você precise ir.
Além disso, este scanner portátil é um scanner duplex
que permite digitalizar frente e verso do documento.

Drivers e Software que vem com
o scanner
O scanner Avision AV36 vem com o driver TWAIN e
também é fornecido com o scanner a versão
completa do software exclusivo Avision Button
Manager, ScanSoft, PaperPort e NewSoft Presto!
BizCard.

Avision Button Manager

Avision Button Manager
Completa sua digitalização em um
simples passo.
O aplicativo Button Manager da Avision permite
concluir tarefas e digitalizações complexas em apenas
um único toque no scanner. Quando o botão é
pressionado, o scanner digitaliza seus documentos e
convertê-os para um formato de arquivo altamente
comprimido, Adobe PDF pesquisável ou outro
formato de imagem e em seguida envia o arquivo
para uma pasta designada, ou outra aplicação de
destino como e-mail, impressora ou seus aplicativos
favoritos.
O procedimento inicial se dá apenas por um único
toque no botão de seu scanner Avision.

Avision AV36 Scanner portátil
Avision AvScan 5.0
Inteligente ferramenta de gerenciamento de documentos

ScanSoft PaperPort 11SE
Uma Escolha Profissional para organizar e compartilhar
seus Documentos

NewSoft-Presto! BizCard
Gestão global de cartões de negócios

Document Imaging é o primeiro passo da gestão de
documentos. No entanto, as imagens de má
qualidade pode causar sérios problemas para futura
indexação ou
processos de armazenamento. Pode aumentar os
custos do trabalho e digitalização, diminui a precisão
do OCR. O AvScan 5.0 garante que todas os
documentos são checados e tratados no momento
em que são verificados de tal forma que a qualidade
da imagem é garantida antes de estarem prontas para
serem usadas para outros fins.
O AvScan 5.0 é uma solução de verificação eletrônica
inteligente para soluções de arquivamento. O
software possui características distintas que
convertem o índice verificando em informações os
documentos eletrônicos para fácil e rápida
recuperação de armazenamento .
recuperação.

O PaperPort11 fornece de maneira mais fácil de
transformar papel em documentos digitais
organizados que todos no escritório podem
rapidamente encontrar e utilizar.
PaperPort 11SE trabalha com scanners,
multifuncionais impressoras, copiadoras digitais e em
rede para transformar documentos de papel em
documentos digitais.
Em seguida, ele ajuda a
gerenciá-los, juntamente com todos os outros
documentos eletrônicos
em um arquivamento
conveniente e fácil de usar.

Presto! BizCard é uma ferramenta completa de
gerenciamento de contatos que permite digitalizar,
editar e sincronizar contatos do cartão de visita para
vários softwares e aplicativos de gerenciamento. É a
ferramenta ideal para ajudar você a ficar em contato e
organizado.
Se o seus contatos de negócios são impressos em
Idiomas Inglês ou em outras linguas o Presto! BizCard
capta e converte o seu cartões de visita em um
documento pesquisável e editável dentro de um
banco dados. A informação pode ser facilmente
transferidos para o seu laptop através do Av36.

Especificações do Avision AV36

Características do Driver do AV36

Velocidade
(P&B, Tons de cinza e
Colorido, 300 dpi, A4):

Simplex: 12 segundos
Duplex: 15 segundos

Tipo do scanner:

Duplex

Tecnologia:

Contact Image Sensor ( CIS )

Fonte de Luz:

LED

Modo de captura:

P&B / Halftone / Error Diffusion
Tons de cinza: 16 bits (input) / 8 bits (output)
Colorido: 48 bits (input) / 24 bits (output)

Dropout eletrônico de cores
Brilho e contraste
Redução de ruído
Auto enquadramento (deskew)
Eliminação de bordas (autocrop)
Inversão de pixels (bitonal)
Suavização de fundo (colorido)
Detecção de páginas em branco
Rotação automática baseado no conteúdo
Rotação 180, 270 e 360 graus

Recomendação diária:

100 páginas

Resolução óptica:

600 dpi

Resolução de saída:

75, 100 , 150 , 200, 300, 400 e 600 dpi

Tamanho do documento:

216 mm x 356 mm (máx.)
53 mm x 74 mm (min.)

Gramatura:

49 ~ 120 grs/m2

Capacidade ADF:

Manual

Interface:

USB 2.0 (cabo incluso)

Drivers:

TWAIN

Formatos de compressão:

TIFF G4 e JPEG

Formatos de saída:

PDF, Multi-page TIFF and JPEG, GIF, BMP

Fonte de alimentação:

Bus Power (5V/500mA)

Consumo:

<2.5 W

Dimensões:

290 x 77 x 52 mm

Peso:

0,7 kg

Sistema operacionais:

Windows XP / 2000 / Vista / Win 7

Garantia de fábrica:

01 ano

Requisito mínimo do sistema
Pentium 4 or superior
Windows®XP/2000/ Vista/Win7
128MB RAM (256MB RAM para Windows XP)
CD-ROM drive
USB port

Energy Star e marcas, marcas registradas de propriedade do governo E.U.
As informações contidas neste documento (s) está sujeita a alterações sem aviso prévio

Conteúdo
Scanner
Bolsa para transporte
Cabo USB 2.0
Guia rápido
CD Room incluindo:
- Driver do scanner
(TWAIN driver)
- Avision Button Manager
- Scansoft PaperPort
- Avision AvScan
- NewSoft Presto! BizCard

www.avision.com.br

