
Fastest and highest quality color  

48 inch CIS scanner on the market 
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     WideTEK _ Model 48CL-600 

Máy quét khổ A0 (1270 mm (50 inch)) 

cực nhanh, giá hấp dẫn cho các tài liệu 

kỹ thuật, với máy tính và phần mềm 

tích hợp sẵn



Model WideTEK® 48CL-600 là một hệ thống độc lập thực sự với 
sự kết hợp của Hệ thống Scan cùng với Hệ thống máy tính và 
Phần mềm để tạo thành một thiết bị Scan khổ A0 hoàn hỏa. Máy 
scan tài liệu kỹ thuật này là giải pháp hoàn thiện nhất trên thị 
trường hiện nay với mức giá cực kỳ hấp dẫn

Sử dụng công nghệ máy ảnh mới nhất, máy quét này vượt qua tất cả 
các tiêu chí đặt ra trong hướng dẫn FADGI *** và ISO 19264-1 cấp B 

Chất lượng chuyên nghiệp. Sản xuất tại Đức (Made in Germany). 

• KHỔ QUÉT LÊN ĐẾN 48 INCH

• KHỔ RỘNG TÀI LIỆU QUÉT 50 INCH

• ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN
FADGI VÀ ISO 19264-1

• ĐỘ PHÂN GIẢI
1200 x 1200 DPI

• QUÉT NHANH: 10 INCHES 
MỖI GIÂY Ở 150 DPI 
VỚI ĐẦY ĐỦ MÀU SẮC

• THỜI GIAN - CHIỀU DÀI
KHÔNG GIỚI HẠN CHO 
NHIỀU FILE PDF

• COMPUTER: INTEGRATED
64BIT LINUX, INTEL QUAD
CORE, 16 GB RAM, 128GB SSD

• GIAO DIỆN: GIGABIT TCP/
IP NETWORK INTERFACE

• HỖ TRỢ SRGB, ADOBE
RGB, KHÔNG GIAN MÀU
TỰ NHIÊN

• MÀN HÌNH HIỂN THỊ VÀ
ĐIỀU KHIỂN : CẢM ỨNG
MÀU 7inch VÀ 21- 22 inch

• TÍCH HỢP:  WALK UP
SCANNING SOFTWARE

• MẶT TÀI LIỆU HƯỚNG LÊN
• CENTER FEED, LEFT OR

RIGHT SIDE FEED

• TỰ ĐỘNG NHÂN DẠNG VÀ
VỊ TRÍ TÀI LIỆU QUÉT

• TỰ ĐỘNG CẮT XÉN
VÀ HIỂN THỊ

• VẬT LIỆU BỀN VỮNG, CHỐNG
THẤM, QUÉT GIẤY KIM LOẠI

• SỬA ĐỔI HÌNH ẢNH VỨA CAN
MÀ KHÔNG CẦN SCAN LẠI

•
CÓ THỂ LỰA CHỌN THÊM
MÀN HÌNH  BÊN NGOÀI
FULL HD TOUCHSCREEN

• BUILT TO LAST

• CÀI ĐẶT DỄ DÀNG QUA
CÔNG NGHỆ SCAN2NET®



Máy quét CIS màu 48 inch nhanh nhất với mức giá thấp nhất có 
thể Mang lại hình ảnh chất lượng rực rỡ với độ chính xác màu 
sắc tuyệt vời 

     Model WideTEK® 48CL-600 cho đến nay là máy quét CIS màu 
48 inch nhanh nhất trên thị trường, chạy ở tốc độ 10 inch / giây ở 
150 dpi với màu đầy đủ. Ở toàn bộ chiều rộng 48 ” và độ phân giải 
600dpi, máy quét vẫn chạy ở tốc độ 1,3 inch / giây. Tốc độ quét 
tăng gấp ba lần ở các chế độ đen trắng và thang độ xám nhưng 
có thể được định cấu hình riêng nếu cần, chẳng hạn như để quét 
các tài liệu có giá trị, mỏng manh.  

    Tất cả những tốc độ này đều được đảm bảo, do công nghệ 
Scan2Net® được tích hợp trong PC chạy với 64 bit Linux trong 
máy scan. Nó là một hệ thống độc lập thực sự, có khả năng quét 
trực tiếp đến máy chủ FTP, thư mục nóng, ổ USB, đến các ứng 
dụng đám mây trên internet hoặc sao chép trực tiếp vào máy in 
mà không cần thêm PC.

     Model WideTEK® 48CL tạo ra hình ảnh sắc nét vượt trội, với 
độ chính xác màu sắc thậm chí còn vượt trội, cạnh tranh so với 
các máy quét CCD . Xoay tài liệu được thực hiện nhanh chóng, 
quá trình quét tài liệu cỡ E / A0 ở chế độ ngang ở 300 dpi với màu 
24bit mất chưa đầy 7 giây để quét và 2 giây nữa để cắt & giải mã, 
xem trước và lưu trữ

Model: WT48CL-600 với chân máy điều khiển cao thấp Cổng USB 3.0 cho phép bạn xóa, hình ảnh đã quét trên thiết bị USB. 

Những điểm nổi bật khác khiến máy quét WideTEK® 48CL 
trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho nhiều ứng dụng:
• Scan2USB –  Chuyển tải dữ liệu quét đến USB

• Scan2Print – Sao chép vào máy in được nối mạng hoặc thư mục
• Scan2Network – Đàu ra tới network resources, SMB, FTP

• File định dạng đầu ra: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM,

multipage PDF and TIFF, DICOM and many more

• Hệ điều hành độc lập, chạy với Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
• ScanWizard sử dụng mọi trình duyệt: IE, Safari, Chrome, Firefox
• PrintWizard sao chép vào máy in được nối mạng hoặc thư mục
• Bảo trì từ xa, khắc phục sự cố và cập nhật, nâng cấp qua firmware

• Gam màu rộng, hỗ trợ sRGB, Adobe RGB, RGB nguyên bản

Models 

• WT48CL-600     Base model, most affordable in the industry

Ba gói (Model), cung cấp giá trị tối đa với mức giá rất hấp dẫn: 

• WT48CL-BDL1  Hoàn hảo cho các dự án chuyển đổi số
• WT48CL-BDL2  Một giải pháp quét hoàn chỉnh
• WT48CL-MFP    Một giải pháp máy quét & máy photocopy đa

chức năng cho Canon (iPF, OCE), HP (DesignJet, PageWide),

EPSON SureColor

Lựa chọn thêm: 

• Giá đỡ (Chân máy) và Hệ thống đỡ tài liệu scan có thể điều chỉnh
• Màn hình cảm ứng full HD 22 ” với tay đỡ màn hình linh hoạt
• Batch Scan Wizard : Phần mềm quét hàng loạt (khối lượng lớn)
• Bảo hành đầy đủ - Lên đến 5 năm, phụ tùng thay thế miễn phí. 

Thị trường và ứng dụng

WideTEK® Model 48CL-600, một thiết bị sản xuất có giá trị cho nhiều thị 

trường 

Thị trường của WideTEK
® _ Model 48CL-600  

• AEC, Kiến trúc, Kỹ thuật, Xây dựng, CAD

• Các công ty tiện ích, nhà phát triển, chính phủ

• Dịch vụ sao chép, sao chép

• GIS, Dịch vụ lập bản đồ

• Kiểm soát phương tiện, Dịch vụ báo chí

• Trường đại học, Bảo tằng, Lưu trữ, thư viện, cơ quan đăng ký

WideTEK® _ Model 48CL-600 mang đến Các ứng dụng rất nhiều và đa 

dạng, cho hầu hết mọi ứng dụng mà bạn cần định dạng, rộng và tốc 

độ 

Các ứng dụng của WideTEK
®
 _ Model 48CL-600  

• Quét bản đồ, áp phích màu, đồ họa , tranh , ảnh...

• Tái tạo tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh

• Quét các bản vẽ CAD kỹ thuật và kiến trúc

• Quét báo, tạp chí và các loại tài liệu ghi trên giấy, vải, giấy nến...

• Số hóa tài liệu từ các văn phòng chính phủ và cơ quan đăng ký

• Lưu trữ và sao chép các bản thiết kế và ảnh riêng


