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A digitalizálás legújabb stílusa. 

 

 

We Digitize Your World 



 

Szkenner még soha nem nézett ki jobban 

Nem különben a szkennelt képek 

Kicsomagolja, bekapcsolja és START 

Régi és új könyvek, magazinok, akták, gyű-

rűs kötésű könyvek, szerződések, jegyzetek 

– szinte nincs is olyan, amit ne tudna digi-

talizálni vagy lemásolni a legújabb zeta se-

gítségével És nem csak kiváló képeket ké-

szít, a készülék is elegáns és rendkívül köny-

nyű elsajátítani a kezelését. Mindezek te-

szik a zeta-t valóban ideális, többfunkciós 

digitalizáló rendszerré könyvtárakban, le-

véltárakban, egyetemeken és iskolákban. 

Ugyancsak ideális munkaeszköz irodákban, 

hivatalokban, bankokban és másolószalo-

nokban is. 

Plug’n’scan – hogyan? 

Csak csomagolja ki az eszközt, helyezze 

áram alá, tegye rá a másolni kívánt doku-

mentumot és már kész is! A legújabb zeta 

kiváló minőségű képeket készít, nagy fel-

bontásban és pillanatok alatt. Szabadon vá-

laszthat, hogy az elkészült képei hova kerül-

jenek: kinyomtathatja, elmentheti 

pendrive-ra, elküldheti e-mailben, hozzá-

férhetővé teheti FTP szerveren, vagy le-

mentheti a felhőbe. Mindezekkel csökkent-

heti a papírfelhasználást és óvhatja a kör-

nyezetét. 
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Tökéletesen egyenes képek, 
nem ferdék, nem görbülnek 

Kafka is elégedett lenne, mert a zeta felülről szkenneli 
a kíméletesen fektetett dokumentumokat. Egysze-
rűen csak lapoznia kell minden szkennelés után, 
egyéb dolga nincs is. A könyvgerinc  tájékán jelent-
kező torzulásokat és a lapok széleit a szoftver auto-
matikusan kiegyenlíti, ugyanígy a ferdén felhelyezett 
dokumentumokat is. 
 
Minden szkennelést ellenőrizhet a nagyfelbontású 
érintőképernyőn, úgyhogy felejtse el a hibás képeket! 
A zeta alkalmazkodó könyvbölcsője a nehezen nyíló 
vagy vaskos dokumentumok esetén jelent nagy segít-
séget. 
 
De ne csak ránk hallgasson: fedezze fel a zeta-t saját 
maga! Hisz szkenner még soha nem nézett ki jobban 
– nemkülönben a szkennelt képek! 

■   kompakt, funkcionális és forradalmian új konstrukció 

■   könnyű üzemeltetés a plug’n’scan technológiával 

■   ergonomikus kezelés 

■   környezeti fénytől független működés 

■   nem éri vakító fény a kezelőt 

■   21,5”-os multi-touch érintőképernyő 

■   full HD felbontás (1920 x 1080 px)     

■   ragyogó színek 

■   nagysebességű szkennelés 

■   rövid beolvasási ciklusok 

■   nagy mélységélesség 

■   kiváló minőségű digitális kimenet 

■   előnézet a minőségellenőrzéshez 

■   többnyelvű felhasználói felület 

■   rugalmas interfészek 

■   Perfect Book 3.0 

■   távoli karbantartás és adminisztráció lehetséges 

■   gazdaságos energiafelhasználás – összhangban az 

Energy Star előírásaival 
  

A készülék előnyei 

  könyvek   jegyzetfüzetek   tervek   
pénzügyi jelentések 

  
        

szerződések jogi iratok mappák jelentések  

fájl e-mail FTP 

USB print www Follow Me 

multi touch technológiát alkal-

mazó érintőpanel (21,5”) 

full HD felbontás 
(1920 x 1080 px)      

a zeta szoftver számos 
új lehetőséggel   

új tulajdonságok: 



 

 Műszaki adatok zeta 

szkennelés formátuma max. 480 × 360 mm (19 × 14 inch) 

szkennelési módok színes, szürkeárnyalatos, fekete-fehér 

felbontás 300 dpi, opcionálisan 600 dpi 

szoftver interfész 
multi-touch felhasználói interfész,  

interaktív és intuitív 

biztonságos (zárt) operációs rendszer WIN 10 IoT LTSB 

kiemenet 2 db USB 3.0 port 

alapértelmezett szín ezüstszürke 

extra szín, opcionális 

(további színek rendelhetők) csillogó fehér 

energiaellátás 100 – 240 V / 50 – 60 Hz 

méretek (szé. × mé. × ma.) az érintőképernyővel 870 × 633 × 629 mm (34 × 25 × 25 inch) 

üzemeltetéshez szükséges felület az érintőképer-

nyővel 

818 × 530 mm (32 × 21 inch) 

súly kb. 25 kg 

további lehetőségek 

zeta comfort változat:  

kényelmes manuális könyvbölcső max. 100 mm  

(4 inch) vastagságú könyvekhez 

 A változtatás jogát fenntartjuk. 
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