KV-SL30
Serisi Tarayıcı

Bilgiyle istediğiniz
şekilde çalışma
özgürlüğü

Kağıdın kısıtlamalarından
kurtulmanızı sağlayan hibrit
bir çözüm

Büyük işletme
avantajları için
yüksek hızlı tarama

Kuruluşunuz için doğru tarama çözümüyle, işletmenizdeki verileri her zamankinden
çok daha kolay ve verimli bir şekilde tarayabilir, paylaşabilir ve koruyabillirsiniz.

Hızlı tarama daha verimli ve uygun maliyetlidir.
KV-SL30 Serisi tüm beklentileri karşılar.

Yeni Panasonic KV-SL30 Serisindeki tarayıcılar size tam olarak bu çözümü sunuyor.

Panasonic, düz yatağın tarama hızını artırmak için
çalışmalar gerçekleştirdi ve geleneksel makinelere
(KV-SS081) oranla yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, 65 s/
dk / 130 g/dk hızlarıyla KV-SL3066 ve 45 s/dk / 90 g/dk
hızlarıyla KV-SL3056, Panasonic'in aynı sınıftaki tüm
modellerinden daha hızlıdır. Aynı şekilde KV-SL3066
ve KV-SL3056 yatay tarama konusunda da son derece
yüksek performans sunar. Her iki ürün de 1,5 saniyede
tarama yapabilir. Böylece not defterlerini, ince ve hasarlı
belgeleri hızlıca dijital ortama aktarabilirsiniz.

Daha hızlı, daha esnek, daha işlevsel ve rakiplerine göre çok daha bütçe dostu değer sunan
bu seriyle daha yüksek yatırım geri dönüşü ve daha düşük sahiplik maliyeti elde edersiniz.
Bu serinin gerçek gücü, hibrit tasarımındadır.
Genellikle, sizinki gibi işletmelerin büyük miktarlarda standart biçimli belgeleri işlemek için
otomatik belge besleyiciye (ADF) ve hasarlı ya da alışılmadık biçimdeki belgeler ile kitapçıklar
için düz yataklı, yatay tarama yapabilen bir modele ihtiyacı vardır. Bu da birden fazla makineye
ihtiyacınız olması, dolayısıyla da maliyetin artması ve tarama işlemlerinin daha yavaş
gerçekleştirilmesi anlamına gelir.

KV-SL3066/KV-SL3056
Tek Yönlü
Önlü Arkalı
300 dpi iki renkli

65 s/dk / 45 d/dk

130 s/dk / 90 g/dk

300 dpi renkli

65 s/dk / 45 d/dk

130 s/dk / 90 g/dk

Yatay tarama ADF ile buluşuyor
KV-SL30X6 Serisi, iki ayrı makine satın alma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Serideki her iki
modelde de, ADF tarayıcı ile yatay tarama yapabilen düz yatak bir araya getirilmiştir. Bu sayede
bu ürünler hasarlı belgeleri, kitapçıkları, kimlik kartlarını, zarfları ve karışık boyutlu belgeleri
kolayca işleyebilir.
Kısacası özel olarak sizinki gibi büyük ölçekli kuruluşların karşılaştığı sorunların aşılmasına
yönelik olarak tasarlanmış tarayıcı çözümü arıyorsanız cevap işte burada.

Çoklu belge taraması
ADF üzerinden
• Pasaportlar, çok sayfalı belgeler ve banka cüzdanları
• Toplu karışık kağıt ve sert kart tarama

İki adet yüksek performanslı modelde
iki adet yüksek hızlı tarama biçimi

• Aynı anda üç adede kadar kabartmalı kağıt
• EKG belgeleri gibi uzun kağıt biçimleri

Düz yatak üzerinden
• Hasarlı belgeler
• Kitapçıklar
• Kartvizit gibi kartlar

ADF ve düz yatay aracılığıyla
kolay, sürekli tarama
Otomatik belge besleyicisi

Yatay tarama

• Büyük hacimli belgeleri taramak için idealdir

• 1,5 saniyede yüksek hızlı tarama

• 100
	
orijinale (80g/m2) kadar kağıt
besleme kapasitesi

• Zımbalanmış,
	
hassas, ince belgeler ve ciltli
kitaplar için idealdir

• Çift taraflı tarama

• Kolay erişebilen hafif düz yatak kapağı

Belgelere bağlı olarak, ADF veya düz yatak
üzerinden ya da her iki seçenek üzerinden belge
tarayabilirsiniz. Bununla birlikte her iki seçeneği
aynı anda kullanabilir, tek bir işlemle, tek bir dosya
halinde kaydederek tarama sırasını birinden diğerine
değiştirebilirsiniz.

Esnek tarama için zengin işlevsellik
Arka plan rengi değiştirme

Çift besleme atlama (DFS)

Taranan görüntü için siyah veya beyaz arka plan rengi
arasından kolayca seçim yapabilirsiniz. ADF'de beyaz
arka plan seçildiğinde, otomatik kırpma ve eğrilik
giderme fonksiyonlarını kullanabilir veya arka planı
tamamen kaldırabilirsiniz.

Çift besleme tespit edildiği için tarama işlemi
durdurulduğunda, hatayı yoksayarak taramaya
devam etmek için DFS tuşuna basmanız yeterlidir.
Bu, belgelerin etiket, yapışkan not içerdiği durumlar
veya zarflar için kullanışlıdır.

Sayfa bölme fonksiyonu

Otomatik ön izleme/yeniden tarama

Kitapçıkları ve broşürleri taramak için ideal olan bu
fonksiyon sayesinde, belgelerinizi düz yatak üzerinde
ortalayarak tarayıcının taranan tüm görüntüyü iki ayrı
sayfaya bölmesini sağlayabilirsiniz.

Otomatik Ön İzleme; taranan verileri otomatik olarak
ayarlar, dokuz aday türü oluşturur ve bunları liste
biçiminde gösterir. Tek bir tıklamayla en uygun görüntüyü
seçebilir ve dilerseniz daha fazla ayarı değiştirebilirsiniz.

Çoklu kırpma

Benzer şekilde, taranan görüntü kalitesi düşük
olduğunda, Otomatik Yeniden Tarama işlevini kullanarak
orijinal belgeyi yeniden taramadan görüntüyü PC
ekranında ayarlayabilirsiniz. Bu hem zaman kazandırır
hem de sorunları azaltır.

Verimliliği artırmak ve çok sayıda tarama gerçekleştirme
ihtiyacını ortadan kaldırmak için, farklı boyutta birden
çok belgeyi düz yatağa yerleştirebilirsiniz. Tarayıcı, tek
bir taramayla tüm belgeleri doğru boyutlarına kırpar.

Otomatik başlatma
Manuel modda, başlatma düğmesine basmanıza
gerek kalmadan, sadece düz yatak kapağını açarak ve
kapatarak tarama işlemini başlatabilir veya tarayıcıyı
PC aracılığıyla çalıştırabilirsiniz.

Tek tuşla tarama

ICP Express (Image Capture Plus Express)
Sezgisel operasyona ve basit, anlaşılması kolay kullanıcı
arayüzüne sahip bu yazılım, ayarları değiştirmeyi ve
kullanımı kolaylaştırır.
Tarama ayarı örneği: Önceden Ayarlanmış Tarama,
Tara ve Kaydet
Önceden Ayarlanmış
Tarama

Tek bir tuşa basarak ayarları belirleyebilir ve önceki
ayarları geri çağırabilirsiniz.
adım1

Tara ve Kaydet

adım1

adım2
adım3

KV-SL30 Serisi Tarayıcılar hakkında daha
fazla bilgi sahibi olmaya hazır mısınız?
Ayrıntılı bilgi için
business.panasonic.com.tr/A4-Tarayclar
adresini ziyaret edin
+90 212 988 1779 numaralı telefonu arayın
Panasonic Elektronik Satış A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44
34887 Sancaktepe, Istanbul
Turkey
Telefon: +90 2127055338

