V3 Basic l Kiosk l Professional
Highest scan quality at lowest cost
Three models suit all applications

Bookeye 5 V3

Next Generation!

Next generation book scanner
Powerful, yet small and affordable
Sản xuất tại CHLB Đức - Made In Germany
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• MÁY QUÉT SÁCH MÀU
KIỂU OVERHEAD
• VÙNG QUÉT 50% LỚN
HƠN KHỔ DIN/ISO A3
• ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ QUÉT
THỰC SỰ,
•

FADGI, ÁNH SÁNG THEO
TIÊU CHUẨN ISO 19264-1

• ĐỘ PHÂN GIẢI 400 DPI.
LỰA CHỌN THÊM 600 DPI.
• TỐC ĐỘ QUÉT 0.8 SEC /A3+
• GIÁ ĐỠ SÁCH GỒM 2 TẤM CÓ
TỪ TÍNH MỞ 120° THÀNH HÌNH
CHỮ V HOẶC MỞ 180° PHẲNG
• CHỈNH SỬA NẾP GẮP CỦA
SÁCH BẰNG TIA LASER
• TỰ ĐỘNG XÓA DẤU
NGÓN TAY
• TỰ ĐỘNG CẮT, XÉN VÀ
MÔ TẢ TRÊN MÀN HÌNH
•

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 64BIT
CHỐNG VIRUS

•

COMPUTER: INTEL QUAD CORE i3
GEN.8 240GB SSD, 8GB RAM

•

GIAO DIỆN: GIGABIT TCP/IP
NETWORK INTERFACE

• MÀN HÌNH CẢM ỨNG ĐIỀU
KHIỂN 21” FULL HD
MULTITOUCH
•

VIRTUAL RESCAN, MODIFY
WITHOUT RESCANNING

• XEM ẢNH TRƯỚC KHI QUÉT
BỞI MATRIX CAMERA
•

DỄ SỬ DỤNG VỚI 3 NÚT
KHỞI ĐỘNG - QUÉT- GỬI

• CỔNG USB 3.0 TRÊN MẶT
TRƯỚC CỦA PANEL
• CÀI ĐẶT DỄ DÀNG QUA
CÔNG NGHỆ SCAN2NET®
• LỰA CHỌN THÊM
SCAN2PAD® HOTSPOT

Máy quét sách Bookeye® 5 V3 có sẵn ba kiểu máy (Basic l Kiosk l
Professional), tất cả đều đơn giản, dễ sử dụng gọn nhỏ để có thể đặt
trên bất kỳ bàn làm việc hoặc không gian làm việc giới hạn. Cài đặt rất
đơn giản; bạn sẽ quét vài phút sau khi lấy nó ra khỏi hộp. Dễ dàng,
nhanh chóng và giá cả phải chăng. Máy quét sách Bookeye® 5 V3 hoàn
hảo cho thư viện, kho lưu trữ, văn phòng và bất cứ nơi nào bạn muốn
quét hoặc sao chép.
Tất cả các kiểu máy đều bao gồm màn hình cảm ứng đa điểm full
HD 21 inch, ba nút điều khiển trực tiếp để quét nhanh và hiệu quả và
nền tảng công nghệ Scan2Net® nổi tiếng

Bookeye® 5 V3 Overhead Book Scanner

Những điểm nổi bật khiến máy quét sách Bookeye® 5 V3 trở

Được thiết kế lại hoàn toàn, Bookeye® 5 V3 là thành viên đầu tiên

thành lựa chọn phù hợp cho mọi ứng dụng

của thế hệ máy quét sách mới thân thiện với môi trường, tiện dụng

1

Màn hình cảm ứng đa điểm lớn 21” để vận hành và xem trước

và dễ vận hành. Nó được trang bị một camera quét CCD độ phân

có thể được gắn vào máy quét ở ba vị trí khác nhau

giải cao, độ ồn thấp và một màn hình (matrix camera) bổ sung để

2

Màn hình thứ 2 tùy chọn được hỗ trợ để xem trước.

xem trước trực tiếp.

3

Hoạt động ở chế độ tối (ánh sáng mờ) để nâng cao chất lượng
quét, ít phản xạ ánh sáng hơn và giảm mỏi mắt.

Bookeye 5 V3 có ba models:
®

Là model cơ bản, có chức năng và tốc độ quét
tương tự như các model khác với chi phí thấp nhất có thể. Là model
cơ bản để nâng cấp lên các model khác là tùy chọn.
Là model bao gồm tất cả các tính năng của model

Xem trước trực tiếp –Xem vị trí tài liệu trên màn hình trực tiếp

4

để định vị chính xác trước khi quét.
Giá đỡ sách linh hoạt ở các chế độ 120°,180°, chuyển sang

5

một bên hoặc trái và phải để có vị trí tối ưu của sách.
Định dạng đầu ra: PDF, PDF / A, JPEG, TIFF, PNM, PDF nhiều

6

cơ bản cộng với ứng dụng Scan2Pad để quét và hoạt động với bất
kỳ thiết bị di động nào thông qua điểm phát sóng WiFi.

trang và TIFF, DICOM và nhiều hơn nữa.
Cân bằng màu kỹ thuật số, gam màu rộng, hỗ trợ sRGB,

7

Adobe RGB, RGB gốc

Là model bao gồm tất cả các tính năng của model
cơ bản, nhưng có độ phân giải cao hơn (600 dpi) và phần mềm giao

8

FADGI và Hệ thống ánh sáng tuân thủ tiêu chuẩu ISO 19264-1

diện máy khách để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

9

Hoạt động đa ngôn ngữ - hơn 20 ngôn ngữ có sẵn

Giá đỡ sách độc đáo cho phép người dùng số hóa sách và tài liệu
bằng cách đặt chúng nằm phẳng trên giá đỡ sách ở góc 180 ° hoặc
trong giá đỡ sách chữ V, ở góc 120 ° để xử lý tài liệu nguồn một
cách nhẹ nhàng và bảo vệ. Hai bên của giá đỡ được ghép từ tính để
có thể dễ dàng di chuyển gấp sách vào giữa để có kết quả quét tối
ưu

10 ScanWizard chạy trên cảm ứng nội bộ hoặc trên thiết bị bên
ngoài thông qua bất kỳ trình duyệt nào qua mạng.
11 Bảo trì từ xa, khắc phục sự cố và cập nhật chương trình nâng
cấp thường xuyên.
Phụ kiện và Tùy chọn:
- BE5-SCAN2PAD : Phát sóng không dây Scan2Pad®.
- BE5-V3-PRO-OPT : Nâng cấp lên Chuyên dụng

Bookeye® 5 là máy quét thân thiện với môi trường nhất trên thị

- BSW-P-BE5-00: Giấy phép Batch Scan Wizard Pro

trường, chỉ tiêu thụ 1,5W ở chế độ chờ. Đèn LED chất lượng cao của

- SCAN2OCR : OCR nền trên máy quét

nó chỉ sáng khi cần thiết, tiết kiệm năng lượng hơn

- BE5-V3-BK-SP12M : Bảo hành đầy đủ, lên đến 5 năm phụ tùng
và vật tư tiêu hao miễn phí

Ảnh xem trước trực tiếp trên màm hình để tối ưu hóa vị trí tài liệu trước khi quét

Lưu trữ hình ảnh trực tiếp vào bất kỳ thiết bị USB nào qua cổng USB 3.0

Bookeye 5 Models and Bundles

Ứng dụng của máy scan Bookeye 5

BE5-V3

Basic – entry level model

•

Sao chép, Bảo quản sách và tài liệu lịch sử nhạy cảm

400dpi, V-book cradle, 21” touchscreen

•

Quét sách, báo, tạp chí và các dữ liệu khác được ghi trên mọi vật liệu

•

Quét và lưu trữ hình ảnh vào thiết bị di động với Scan2Pad®

®

BE5-V3-KIOSK

Kiosk – perfect for self-service applications
Basic + Scan2Pad, Full Coverage Warranty

BE5-V3-PRO

®

Thị trường của máy scan Bookeye 5
®

•

Thư viện, trường đại học, cửa hàng Repro

Professional – 600dpi for demanding applications

•

Lưu trữ, Chính phủ, Cơ quan đăng ký, Quân đội

Basic + 600dpi, Full Coverage Warranty

•

Các môi trường văn phòng khác

