
KV-S1037 Serisi
kompakt tarayıcılar

Yerden kazandıran tarama.  
Kapsamlı çok yönlülük.
Bilgilerle dilediğiniz gibi 
çalışabilme özgürlüğü



KV-S1037  
Serisi kompakt tarayıcılar
Kompakt cihazlar arasında en çok tarama  
yapabilen tarayıcılar
Sizin gibi biz de çalışma ortamlarında yerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.  
Bu ortamlarda sorunsuz çalışmayı engelleyen hiçbir unsur olmaması gerekir.  
Bu nedenle, kullandığınız teknolojilerin işletmenizin çalışma yöntemlerini 
engellemek yerine desteklemesi, birinci sınıf performans sağlayarak kullanım 
alanından tasarruf etmenizi sağlaması son derece önemlidir.

KV-S1037 Serisi kompakt tarayıcılar bu tarama kategorisinde rakiplerinin tümünü 
geride bırakan çok yönlü tarama özellikleri sunarak ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar.

Çok yönlü belge işleme
• 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

Kablolu ve kablosuz bağlantı
• KV-S1037X, yerleşik ağ oluşturma için kablosuz bağlantı sağlar

Kompakt bir gövde içinde yüksek 
performanslı tarama
• Serideki her iki model de (KV-S1037 ve KV-S1037X) renkli 300 dpi 

çözünürlükte 30 s/d ve 60 g/d tarama hızlarına ulaşabilir

• Kompakt gövde tasarımı sayesinde tarayıcılar resepsiyon veya 
ofis masalarında ve müşteri hizmetleri alanlarında en küçük 
yerlere bile rahatça sığar



Yerden tasarruf etmenizi sağlar
En iyi şeyler küçük paketlerde gelir derler. Bu durum kesinlikle 
KV-S1037 Serisi kompakt tarayıcılar için de geçerli. Her iki model 
de sıkışık ve dar alanlara yerleştirilebilecek kadar kompakt bir 
gövdeye sahiptir. Bu da performanstan ödün vermeden çalışma 
alanından tasarruf etmenizi kazanmanızı sağlar.

Mükemmel  
kablosuz bağlantı
Her iki modelde USB 3.0 özelliği vardır. KV-S1037X 
ayrıca yerleşik Gigabit Ethernet ve IEEE802.11b/g/n 
WiFi özelliklerine sahiptir. Böylece kabloya gerek 
olmadan doğrudan diğer cihazlara bağlanabilirsiniz. 

Gerçek güvenilirlik
KV-S1037 Serisi tarayıcılar, sektörünüzün zorlu taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Her iki model 
de günde 3000 sayfa tarama yapabilir ve rulo değiştirilmeden önce 100.000 sayfa kullanabilir. 

Ek güvenilirlik sağlamak üzere ürünlere dahil edilen, çift beslemeyi engelleyen rulo sistemi sayesinde 
taramada daha az gecikme yaşayarak daha hızlı ve sorunsuz tarama yapabilirsiniz.

Yüksek hızda çıktı
KV-S1037 Serisi tarayıcılar, son derece etkileyici kompakt boyutlara sahiptir ve sınıfındaki tüm 
tarayıcılarla aynı performansı sunar. 

50 yapraklık otomatik belge besleyici (ADF) yanında, her iki model de renkli 300 dpi çözünürlükte 30 s/d 
ve 60 g/d tarama hızları sunar.Hem iki renkli hem de çok renkli belgelerde aynı hıza sahip olursunuz.

Benzersiz çok yönlülük
Belge ve medya işleme bakımından KV-S1037 Serisi tarayıcılar rakipleriyle en azından aynı performansa 
sahiptir. Standart olarak pasaport tarama özelliği ile gelen her iki model de 20 ile 413 gsm değilde g/m2 
olmayacak mıdır arasında ağırlığa sahip kağıt ve kartları tarayabilir. Sınırsız uzunlukta kağıt özelliğine 
sahip bu tarayıcılar, faturalardan tıbbi kayıtlara ve kimlik kartlarına kadar farklı belgeleri tarayabilir.

Pasaport taraması Karışık Kağıt  
Yığınları Tarama

Kabartmalı Kart Tarama

Çift besleme engellenir.

210 mm 
(8,3 inç)

320 mm  
(12,6 inç)

137 mm (5,4 inç)

177 mm (7 inç)

303 mm (12 inç)



Daha kolay kullanım
KV-S1037 Serisi tarayıcılar, tek dokunuşla tarama özelliği sayesinde hiç olmadığı kadar kolay 
kullanılabilir. Verileri tarayıp tanımlanan konumlara göndermek için ön ayarlı üç düğmeden birine 
basmanız yeterlidir. 

Bu cihazları çalıştırmak için tarayıcıya dokunmanız bile gerekmez. Kolay manuel tarama 
kağıt tarama işlemi için belgenizi ADF'ye yerleştirdiğinizde tarama başlatılır.

Basitleştirilmiş tarama ayarları
Bu kompakt tarayıcılar ile sorunlu tarama ayarlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Entegre otomatik ön 
izleme işlevi, taranan belgeleri otomatik olarak ayarlar ve dokuz adet olası ‘aday’ türü sunar. Ardından 
en uygun görüntüyü tek bir tıklamayla seçebilir ve gerekli olabilecek diğer ayarlamaları yapabilirsiniz. 
Böylece deneme yanılma işlemleriyle vakit kaybetmeden, okunabilirliği yüksek elektronik belgeleri 
hızlı ve kolay şekilde oluşturabilirsiniz.

Buna ek olarak, zaman kazanmanızı ve daha az çaba harcamanızı sağlayan yazım ayrı kalmış yeniden 
tarama özelliği, kullanıcının bir PC ekranındaki görüntüyü, orijinal belgeyi yeniden taramadan 
ayarlamasını olanaklı hale getirir.

Kolay belge yönetimi
Panasonic’in Image Capture Plus teknolojisi sayesinde  
taranan belgeleri görüntü dosyası olarak bilgisayarınıza 
aktarabilirsiniz. Böylece sayfaları küçük resim arayüzü 
üzerinden düzenleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. 
Bu özellik ayrıca karmaşık şekilde taranan belgeleri 
yönetmenizi ve kolayca dosyalamanızı sağlar.

EN FAZLA DÖRT BARKOD   
ALGILANIR VE OCR SAĞLANIR

TARAMA

IMAGE CAPTURE PLUS

BARKODLAR VE OCR VERİLERİ   
GELECEKTE DİZİNLENMEK ÜZERE .TXT, .XML VEYA .CSV 

BİÇİMİNDE BİR 'DİZİN DOSYASI' İÇERİSİNE YAZILIR

00001
00002

xxxxx

AAAAA
AAAAA

xxxxx

BELGE İSİMLERİ   
BARKOD BİLGİLERİYLE OLUŞTURULUR

BARCODE001.PDF BARCODE002.PDF BARCODE003.PDF
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KV-S1037 Serisi kompakt tarayıcılar
business.panasonic.com.tr/A4-Tarayclar

İletişim yeteneklerinizi bir  
üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?  

 
Panasonic ile hemen görüşün.

KV-S1037 serisi kompakt tarayıcılarla 
ilgili daha fazla bilgi almak veya iletişim ihtiyaçlarınız konusunda görüşmek 

için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

Ürünlerimizi en son  
teknoloji ve üretimlere uygun hale getirmek için makul her türlü model, boyut, renk değişikliği ve ürün modifikasyonu yapma hakkını saklı tutarız.

Panasonic Elektronik Satış A.Ş. 
Abdurrahmangazi Mah. 
Ebubekir Cad. 
No:44 34887 Sancaktepe, 
Istanbul 
Turkey

Telefon numarasını +90 212 988177911
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