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*100 -600 dpi (เพิ่มทีละ 1 dpi) (ขาวดำและสี)

5 ชิ้นในกลอง

10 ชิ้นในกลอง

ขนาดเคร�องSpecification

• ภาพทั้งหมดในโบรชัวรนี้ถูกจำลองขึ้น
• น้ำหนักและขนาดเปนคาโดยประมาณ
• คุณสมบัติของสินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
• ผลิตภัณฑเหลานี้ อยูภายใตการควบคุมการสงออก
• ควรดูคูมือประกอบเมื่อใชการสแกนหลายรูปแบบ (บัตรและกระดาษ) ในเวลาเดียวกัน
• เอกสารที่สามารถสแกนโดยการตั้งคาเลือกดึงขอมูลดวยตนเองเพื่อการสแกนดวยตนเอง (Manual)
  คุณสามารถใชอุปกรณเพิ่มเติม (KV-SS076) ในการสแกนหนังสือเดินทาง ดวยการตั้งคาการสแกนดวยตัวเอง

เครื่องหมายการคาและจดทะเบียนการคา

- สัญลักษณ ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY STAR จดทะเบียน

  เครื่องหมายโดย U.S. 

- ISIS จดทะเบียนการคา และเปนเครื่องหมายการคาของ EMC Corporation

- Window Window Vista และ Window Server จดทะเบียนการคา และ

  เปนเครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา

  และประเทศอื่นๆ

- แบรนดหรือชื่อผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งหมดเปนลิขสิทธิ์ของเจาของที่เกี่ยวของ

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อลดสารเคมีอันตรายภายใตคำสั่งของ RoHS

สแกน
รูปแบบการสแกน
ความละเอียดในการสแกน

ความเร็วในการสแกน Binary / Colour
         A4 size 200/300 dpi

ระบบตรวจจับอัตโนมัติ
การบีบอัดภาพ
Binary Mode Halftone
การควบคุมภาพ

ฟงกชั่นอื่นๆ

ขนาดกระดาษ* / ความหนา / น้ำหนัก

ขนาดบัตร / ความหนา

ความจุถาดใสกระดาษ
ระบบที่รองรับการทำงาน

การเชื่อมตอ

ขนาดตัวเครื่อง (กวาง x ลึก x สูง)

น้ำหนัก
กำลังไฟ
การใชกำลังไฟ

สภาพแวดลอมขณะทำงาน

สภาพแวดลอมขณะจัดเก็บขอมูล
อุปกรณเสริม

อุปกรณเพิ่มเติม

สูงสุด (การสแกน)
ต่ำสุด (เตรียมพรอม)
โหมด Sleep
ปดการทำงาน

1 หนากระดาษ

เมื่อใช ADF

แบบ Duplex

แบบสี CIS (600 dpi) / แบบพื้นหลังดำหรือขาว

100 - 600dpi (เพิ่มทีละ 1dpi) และ 1,200dpi (interpolated)

ออฟติคอล : 300dpi / 600 dpi (สลับอัตโนมัติ

สูงสุดถึง 45 ppm

สูงสุดถึง 90 ipm

อัลตราโซนิคตรวจจับการดึงกระดาษซอน

MH, MMR, JPEG

Dither, Error Diffusion

  

ควบคุมความยาว, ตรวจจับ Patchcode (ชนิด 2, 3, T),

ตรวจจับการควบคุมกระดาษ, ความยาวกระดาษ, การดึงกระดาษซอน

ขนาด : 48 มม. x 54 มม. (19 นิ้ว x 2.1 นิ้ว) - 216 มม. x 5,588 มม. (8.5 นิ้ว x 220 นิ้ว)

ความหนา : 0.04 มม. - 0.5 มม. (1.9 ไมครอน - 19.7 ไมครอน)

น้ำหนัก : 20 แกรม - 413 แกรม (5.4 ปอนด - 110 ปอนด)

หมายเหตุ : 1 ไมครอน = 0.001 นิ้ว

ขนาด : 48 มม. x 54 มม. (19 นิ้ว x 2.1 นิ้ว) - 216 มม. x 356 มม. (8.5 นิ้ว x 14 นิ้ว)

ความหนา : 0.04 มม. - 0.5 มม. (1.9 ไมครอน - 19.7 ไมครอน)

น้ำหนัก : 20 แกรม - 413 แกรม (5.4 ปอนด - 110 ปอนด)

หมายเหตุ : 1 ไมครอน = 0.001 นิ้ว

ขนาด : 85.6 มม. x 54 มม. (3.4 นิ้ว x 2.1 นิ้ว) (ISO 7810 ID-1)

ความหนา : 0.76 มม. (30.0 ไมครอน)

หมายเหตุ : 1 ไมครอน = 0.001 นิ้ว

สูงสุด 100 แผน 80 แกรม (21 ปอนด, A4 หรือ Letter) หรือ การดแข็ง 3 ชิ้น (ISO7810 ID-1)

Window® XP (32bit SP3 หรือต่ำกวา/64bit SP2 หรือต่ำกวา)

Window Vista® SP2 (32/64-bit), Window® 7 (32/64-bit),

Window® 8 (32 / 64-bit), Window® 8.1 (32 / 64-bit),

Window Server® 2003 SP2 (32/64-bit),

Window Server® 2003 R2 SP2 (32/64-bit),

Window Server® 2008 SP2 (32/64-bit),     

Window Server® 2008 R2 SP1 (64-bit), Window Server® 2012 (64-bit)

USB 2.0

300 มม. x 272 มม. x 238 มม. (11.8 นิ้ว x 10.7 นิ้ว x 9.37 นิ้ว)

(เม�อถาดใสกระดาษปด)

4.0 กก.

AC 100 V - 125 V, 50/60 Hz / AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

35 วัตตหรือนอยกวา

8 วัตตหรือนอยกวา

2.9 วัตตหรือนอยกวา

0.5 วัตตหรือนอยกวา 

อุณหภูมิ : 5 
°C - 35 

°C (41 - 95 

°F) / ความชื้น 20 - 80 % RH

อุณหภูมิ  -10 
°C - 50 

°C (14  - 122 

°F) / ความชื้น 8 - 75 % RH

แผน CD-ROM : (ไดรฟเวอร, ไดรฟเวอรซอฟตแวร ISIS / TWAIN, User Utility

เคร�องมือการตั้งคาปุมสแกน, Image Capture Plus ดวย OCR, คูมือการใชงาน,

Control data sheet (PDF))

คูมือการติดตั้งอยางงาย, สาย Power, สาย USB (1.5 เมตร (59 นิ้ว))

Mixed batch card guide

KV-SS081

KV-SS076

KV-SS061

KV-SS03

*ขนาดภาพ :      200dpi หรือนอยกวา : 48 x 54 มม. (1.9 x 2.1 นิ้ว) ถึง 216 x 5,588 มม. (8.5 x 220 นิ้ว)

              300dpi หรือนอยกวา : 48 x 54 มม. (1.9 x 2.1 นิ้ว) ถึง 216 x 5,461 มม. (8.5 x 215 นิ้ว)

              400dpi หรือนอยกวา : 48 x 54 มม. (1.9 x 2.1 นิ้ว) ถึง 216 x 4,064 มม. (8.5 x 160 นิ้ว)

              600dpi หรือนอยกวา : 48 x 54 มม. (1.9 x 2.1 นิ้ว) ถึง 216 x 2,700 มม. (8.5 x 106.3 นิ้ว)

Flatbed Scanner
Carrier Sheet
Consumables Roller Exchange Kit
Roller Cleaning Paper

Flatbed Scanner
KV-SS081

Carrier sheet
KV-SS076

Roller exchange kit
KV-SS061

Roller cleaning paper
KV-SS03


