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PANASONIC KV-S1037 SERISI KOMPAKT 
TARAYICILAR 
Alandan tasarruf sağlayan tarama
Kapsamlı çok yönlülük
Ağ özelliği* 

 
KV-S1037 Serisi kompakt tarayıcılar birinci sınıf performans ve alandan tasarruf sağlayan 
tasarım konusunda beklentileri karşılayarak, bu tarama kategorisinde rakiplerinin 
tümünü geride bırakan çok yönlü tarama özellikleri sunar. 

Alandan tasarruf eden tasarımı sayesinde KV-S1037 Serisi, ofisinizdeki sınırlı alanı mümkün 
olduğunca esnek kullanıp yine de yüksek performans gösteren bir ürüne sahip olmanızı sağlar. 
Ürünün 30 ppm'lik tarama hızı ve kimlik kartlarını, tıbbi kayıtları ve sınırsız uzunlukta kağıt 
özelliğini içeren eşsiz çok yönlülüğü sayesinde çalışma verimliliğiniz her zaman güvendedir. En 
yüksek güvenirliği sağlamak için ruloları sadece 100.000 sayfada bir değiştirmeniz gerekir. 
İstediğiniz şey ağ bağlantısıysa serimizdeki X modelini seçin. Bu model hem kablolu olarak 
hem de Wi-Fi ağı desteğiyle sunuluyor. 

*Sadece KV-S1037X

 

ÖZELLİKLER: 

Serideki her iki model de (KV-S1037 ve KV-S1037X) renkli 300 dpi çözünürlükte 30 ppm/60 
ipm tarama hızlarına ulaşabilir
Kompakt gövde tasarımı sayesinde tarayıcılar resepsiyon veya ofis masalarında ve müşteri 
hizmetleri alanlarında en küçük yerlere bile rahatça sığar
KV-S1037 Serisi, bu tarayıcı sınıfında benzersiz bir özellik olarak pasaport tarama 
yeteneğine sahiptir
Ayrıca bu tarayıcılar 20 ile 413 gsm arasında ağırlığa sahip tüm belgeleri işleyebilir
Günlük Çıktı Kapasitesi 3000 sayfa

 

 



Tarama Yüzü KV-S1037 KV-S1037X*

Tarama Yöntemi 1 satırlı renkli CIS (300 dpi/600 dpi), Arka plan: Siyah

Tarama Çözünürlüğü*1 100 dpi - 600 dpi (1 dpi adım) ve 1200 dpi (ara değerli)
Optik: 300/600 dpi (Otomatik geçiş)

Tarama Hızı*2

A4/Letter
İki Renk/Renkli
(200 dpi, 300 dpi)

Tek yönlü: 30 ppm, Önlü Arkalı: 60 ipm

Günlük Çıktı Kapasitesi 3000 sayfa

Çift Besleme Algılama Ultrasonik (Algılanabilecek belgelerin uzunluğu 70 mm (2.8 inç) veya daha fazla.)

Görüntü Sıkıştırma MH, MMR, JPEG, JPEG2000

İkili Mod Yarım Ton Titreme, Hata Dağılımı

ADF Belge Boyut Manuel besleme: 48 mm x 54 mm - 216 mm x sınırsız (Uzun kağıt modu)*3

Otomatik besleme: 48 mm × 54 mm - 216 mm × 356 mm

Kalınlık Kağıt: 0,04 mm – 0,5 mm
Pasaport*4: 3,0 mm

ISO format kartı: 1,24 mm'ye kadar 0,76 mm kabartmalı kart

Ağırlık 20 g/m² – 413 g/m²

Besleme Tepsisi Kapasitesi 50 sayfa (80 g/m² Yüksek kaliteli hamur kağıt)*5

Desteklenen İşletim Sistemi Windows Vista® SP2 (32 bit/64 bit)
Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit)
Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit)

Windows Server® 2003 SP2 (32 bit/64 bit)
Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit)

Windows Server® 2008 SP2 (32 bit/64 bit)
Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bit)

Windows Server® 2012 (64 bit), Windows Server® 2016 (64 bit)

Arabirim USB 3.1 Gen1 (geriye dönük uyumluluk) USB 3.1 Gen1 (geriye dönük uyumluluk)
LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Kablosuz LAN

Harici Boyutlar (G X D X Y) 303 mm × 177 mm × 137 mm

Ağırlık 2,7 kg

Güç Gereksinimi*6 AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Güç Tüketimi Maksimum (Tarama) 25 W veya daha az

Minimum (Hazır) 6 W veya daha az

Uyku 1,6 W veya daha az

Güç Kapalıyken 0,3 W veya daha az

Çalışma Ortamı Sıcaklık: 5°C – 35°C
Nem: %20 – %80 RH

Saklama Ortamı Sıcaklık: -10°C – 50°C
Nem: %8 – %75 RH

Aksesuarlar CD-ROM: Cihaz sürücüsü, ISIS sürücü yazılımı, TWAIN sürücü yazılımı, Kullanıcı yardımcı aygıtı, Tarama Düğmesi Ayar Aracı, Image Capture Plus, 
Çalıştırma Kılavuzu, Kontrol sayfası

Hızlı Kurulum Kılavuzu, Güç kablosu, AC adaptörü, 1,5 m USB kablosu (USB 3.1), Karma yığın kart kılavuzu, Gölgeleme kağıdı, Kılavuz etiketi, Düzeltme 
etiketi

Seçenekler Seçenekler Düz Yataklı Tarayıcı: KV-SS081, Rulo değiştirme kiti: KV-SS058, Rulo temizleme kağıdı: KV-SS03, Taşıyıcı sayfalar: KV-SS077

* KV-S1037X'in 2018 başında piyasaya sürüleceğini lütfen unutmayın  
*1 600 dpi üzerinde çözünürlükte A5 boyutundan büyük belgeler taranırken, yetersiz hafıza nedeniyle tarama başarısız olabilir.
*2 Tarama hızı; ana bilgisayar, işletim sistemi, uygulama, ölçüm yöntemi, görüntüdeki veri miktarı ve kağıt türüne bağlı olarak değişir. Tarama hızı Panasonic ölçüm yöntemine bağlıdır.
*3 "Uzun kağıt" modu - Görüntüler "Kağıt Boyutu ayarı" seçeneği tarafından belirtilen boyutlara bölünür.
*4 Pasaport taramak için taşıyıcı sayfa (KV-SS077) kullanın. Taşıyıcı sayfa veya pasaportun durumuna bağlı olarak (çalışma ortamı, kir, çizikler vb.) görüntü işleme işlevi düzgün çalışmayabilir. Taranmış 
görüntüleri doğrulamak için lütfen önceden tarayın.
*5 Kağıt türüne ya da çalışma ortamına (sıcaklık, nem vb.) bağlı olarak ünite belgeleri düzgün besleyemeyebilir. Kağıt ağırlığı 209 g/m 2'den fazla olduğunda: 5 sayfa (A4, Yüksek kaliteli hamur kağıt). 
Karma yığın kart kılavuzu ile kurulduğunda: 20 sayfa (80 g/m 2 Yüksek kaliteli hamur kağıt).
*6 Güç gereksinimi ülkeye/bölgeye göre değişir. 
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar
- ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, tescilli ABD markalarıdır.
- ISIS, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde EMC Corporation'a ait olan tescilli ticari marka veya ticari markadır.
- Windows, Windows Vista ve Windows Server; Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- Diğer tüm marka veya ürün adları kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
Bu ürün RoHS direktifi uyarınca tehlikeli kimyasal maddeleri azaltacak şekilde tasarlanmıştır. 
• Bu broşürde yer alan tüm fotoğraflar temsilidir.
• Ağırlık ve boyut ölçüleri yaklaşık değerlerdir.
• Teknik özellikler bildirilmeden değiştirilebilir.
• Bu ürünler ihracat kontrol düzenlemelerine tabi olabilir. 

Panasonic System Communications Company Europe (Panasonic Marketing Europe GmbH'nin alt kuruluşudur), Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Almanya. 
http://business.panasonic.com.tr/iletisim-cozumleri/ 


