
The new style to scan.

zeta
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Scanners never looked better.
Neither did your scans.

zeta

Mở máy và khởi động

Từ  những  loại  sách  cũ,  các  sách  lịch  sử, 

sách  mới,  tạp  chí,  tập  tin,  sách  đóng  gáy 

xoắn cho đến các  hợp đồng,  bảng cân đối  

hoặc  bản  quy hoạch - hầu như là không có

gì mà bạn không thể số hoá hoặc copy 

văn phòng cố vấn pháp luật  và  những  

công  ty  truyền  thông  cũng đánh  giá  cao

hiệu  quả  sử  dụng  của  sản phẩm này - 

thiết bị hoàn hảo cho một văn phòng hiện

 đại.

với  máy  quét  thế  hệ  mới  zeta.  Không  chỉ 

nổi bật với chức năng  chuyển  dạng  và  lưu 

trữ  dữ  liệu.  Zeta  còn  sở  hữu  kiểu  dáng 

gọn nhẹ và đặc biệt dễ  sử  dụng.  Điều  đó  

giúp Zeta trở thành một  chiếc  máy đa  chức

 năng lý  tưởng cho việc số hóa và sao  chép  

tài liệu trong các  thư  viện, cục lưu  trữ,  

trường đại  học và  trường  học.  Ngoài  ra 

những cơ quan chính quyền,  cửa hàng 

photocopy, ngân hàng, công ty bảo hiểm,

Vận hành dễ dàng với "cắm và quét"

Đơn giản chỉ cần mở hộp, cắm thiết bị, đặt tài 

liệu cần quét rồi đợi.

Thiết bị thế hệ mới Zeta mang lại những dữ liệu 

chất lượng cao với độ phân giải cao nhất trong  

thời  gian  cực  nhanh.  Bạn  có  thể  điều  chỉnh 

chất  lượng  hình  ảnh  của  dữ  liệu  đầu  ra.  Bạn 

cũng có thể  kiểm tra, in ấn, gửi mail dữ liệu thu 

được,  lưu  dữ  liệu  sang  USB,  chuyển  dữ  liệu 

sang những ứng dụng khác. Những chức năng 

này góp phần hạn chế sử dụng giấy và bảo vệ 

môi trường

Quét thẳng, rõ ràng, không bị nghiêng, lệch

Nhà văn Kafka sẽ rất hài lòng vì cuốn sách nằm 

trên Zeta, mỗi cuốn sách sẽ được quét cẩn thận 

từ đầu đến cuối trang mà không cần úp ngược

sách lại, bạn chỉ cần lật trang sau mỗi lần quét, 

hình ảnh thu được sẽ tuyệt đối thẳng, không bị 

cong hay xiên xẹo. Những chữ cái bị méo nằm ở 

nếp gấp hay những chỗ nhăn của sách sẽ được

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tự động làm phẳng bởi phần mềm. Bạn cũng có 

thể xem trước hình ảnh sau mỗi lần quét trên 

màn hình cảm ứng với độ phân giải cao.

Những lỗi thường gặp khi quét tài liệu chỉ còn

là quá khứ với công nghệ này. Một chiếc Zeta

có thể đi kèm với phụ kiện giá đỡ sách hoặc

không tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

Zeta hiện đang có một mẫu với màn hình độc

lập với màn hình TFT riêng biệt hoặc một

phiên bản nhỏ gọn với màn hình TFT tích

hợp -cả hai đều có cùng tính năng và chất

lượng

Nhưng đừng chỉ nghe chúng tôi - bạn phải

tự mình thử OS 15000! Bởi vì  máy quét tốt

hơn hết không nên chỉ đứng nhìn. Kể cả

bạn đang làm với máy quét của mình.



 

Hệ thống mới: OS 15000 Comfort  
với màn hình cảm ứng tất cả trong 
một và phần mềm Zeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ưu điểm sản phẩm
■ Tiện lợi, nhỏ gọn, thiết kế mang tính đột phá

■ Cài đặt dễ dàng với plug'n'scan

■ Vận hành thuận tiện

■ Độc lập với ánh sáng bên ngoài

■ Không gây lóa mắt cho người dùng

■ Bảng điều khiển cảm ứng đa điểm full HD
   (1920x1080 px)

■ Màu sắc sang trọng

■ Tốc độ quét cao

■ Chu kỳ quét ngắn

■ Độ sâu màu cao

■ Chất lượng dữ liệu đầu ra cao

■ Chức năng xem trước cho điều khiển chất lượng

■ Hỗ trợ giao diện tương tác người dùng

■ Đa ngôn ngữ

■ Giao diện linh hoạt

■ PerfectBook 3.0 công nghệ quét điều chỉnh
    đường cong cuốn sách hoàn hảo

■ Bảo trì và quản trị từ xa

■ Tiết kiệm năng lượng - phù hợp với Energy Star

 

 

 

  

 

   

 

 

Tùy chọn bổ sung và Giao diện

Module Phần mềm Office Kit:

Dễ dàng quét trực tiếp từ tài liệu ghim, dán, gáy lò 

xo. Bao gồm Scan-to-Email và Scan-to-Network

Module Phần mềm Zeta-to-Moblie:

Để lưu trữ các kết quả quét trên máy tính bảng 

hoặc điện thoại thông minh.

Người dùng có thể truyền kết quả trực tiếp sang 

điện thoại của mình. Ứng dụng có thể cài nhanh 

chóng trên điện thoại/máy tính bảng thông qua mã 

QR. Dữ liệu sẽ truyền qua bộ định tuyến hoặc tích 

hợp vào mạng WLAN nội bộ. Thiết bị sẽ tự động 

ngắt kết nối với máy quét khi không hoạt động 

trong thời gian dài.

 

 

 

 

 

  

Module phần mềm quét với độ phân 

giải 600 ppi zeta

Với module phần mềm tùy chọn này, hệ

thống có độ phân giải 600x600. Độ phângiải 

có thể được điều chỉnh từ 150 đến600

Module phần mềm Scan-to-cloud

(vd Dropbox)
Ngoài việc lưu trữ trên USB, bạn cũng cóthể 

tải bản quét lên Dropbox

Module phần mềm cho lưu trữ
bao gồm module phần mềm barcode và 

scan-to-network

Module phần mềm nén tệp PDF:
Tính năng này giảm dung lượng các tệp PDF 

nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng

hình ảnh

Module phần mềm bổ sung:
OCR (searchable pdf), scan-to-network,

scan-to-e-mail

  

 

Nút nhấn chân để quét

Bộ giá giữ sách 140°-90°



Zeutschel GmbH | Heerweg 2 | 72070 Tübingen | Germany

T +49 7071 9706-0 | F +49 7071 9706-44 | info@zeutschel.de | www.zeutschel.de

Technical data   zeta

Định dạng quét tối đa 480 × 360 mm (19 × 14 inch)

Chế độ quét màu, xám, đen trắng

Độ phân giải 300 dpi, tùy chọn 600 dpi

Giao diện  giao diện cảm ứng đa điểm, tương tác và trực quan  

Hệ điều hành  WIN 10 IoT LTSB

Ổ cứng  SSD

Định dạng đầu ra  TIFF, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, JPEG, PNG

Lưu trữ đầu ra  

  

 

two USB 3 outputs

Scan2network, Scan2E-Mail, Scan2mobile,, Scan2Cloud, 

Scan2DeliveryService

Màu tiêu chuẩn xám bạc

 trắng sángMàu đặc biệt
(màu theo yêu cầu)

 

Điện áp sử dụng  100 – 240 V / 50 – 60 Hz

Kích thước (w × d × h) cả màn hình  870 × 633 × 629 mm (34 × 25 × 25 inch)

Bệ lắp đặt với màn hình cảm ứng  818 × 530 mm (32 × 21 inch)

Trọng lượng khoảng. 25 kg

Tùy chọn bổ sung  

 

  

 

Version zeta comfort: giá giữ sách thuận tiện cho độ
dày sách lên tới 100 mm(4 inch)

bộ giữ sách 140°-90° và nút nhấn bằng chân USB

Technical changes reserved

    Dễ dàng cài đặt nhờ plug’n’scan    màn hình cảm ứng đa 
điểm (21,5“)
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    Version OS 15000 Comfort 
với màn hình cảm ứng và 
phần mềm Zeta

   Giao tiếp linh hoạt

Mehr Informationen:

www.zeutschel.de/ 
en/produkte/scanner/
farbscanner/zeta.html




