
Cảm biến 20.1-MP Khổ quét A2 Tùy chỉnh
chiều cao 

Tự động làm phẳng
tài liệu

Quét nhiều
danh thiếp

cùng lúc

Nhận diện
mã vạch 

 

Quay lại
video 

Đa ngôn ngữ

● Cảm biến hình ảnh 20.1 MP
● Khổ quét: A2
● Thiết kế điều chỉnh được chiều cao máy (A2/A3) 
● Công nghệ làm phẳng đường cong sách 
● 1 giây/trang A2
● Hỗ trợ OCR đa ngôn ngữ 
● Điều khiển ánh sáng đèn LED với 3 mức 
● Tích hợp sẵn Microphone

Máy scan tài liệu khổ A2

S21 là dòng máy scan lý tưởng để quét các tạp
chí, bản thảo, báo chí và bản đồ khổ lớn.

S21

20.1MP

A2
A3 OCRA2



Khổ quét tối A2 

Chất lượng hình ảnh sắc nét

Tự động quét khi phát hiện lật trang 

Nhận dạng OCR Sẵn sàng làm việc từ xa

Tự động làm phẳng đường cong

S21 trang bị cảm biến ảnh với độ phân giải
cao cho phép scan sắc nét các chi tiết và
tối đa lên đến 23 MP.

Quét được tất cả mọi thứ dưới khổ A2. Đặc
biệt có khả năng quét các tài liệu như: 
 báo, bản đồ, tạp chí định kỳ và sách dày.

Cảm biến              

Độ phân giải tối đa

Khổ quét tối đa A2

Độ sâu màu          

Tiêu cự ống kính

Nguồn sáng            

Tốc độ quét

Định dạng ảnh đầu ra

                                                              

Tỉ lệ khung hình 

Nén video            

Giao diện                       

                                           

Nguồn                             

Kích thước

Khối lượng                   

Chức năng nhận dạng ký tự quang học
(OCR) cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh
quét sang PDF có thể tìm kiếm, Word,
Excel, các định dạng Text... hỗ trợ hơn 130
ngôn ngữ khác nhau.

Thiết bị sẽ tự động quét khi phát hiện lật
trang. Đây là một tính năng rất hữu ích và
không cần tháo gáy sách khi bạn quét liên
tục nhiều trang trong một cuốn sách.

Máy scan S21 x 1
Cáp USB x 1 
Tấm thảm quét x 1 
Hướng dẫn sử dụng x 1 
Nút bấm tay x 1

Hỗ trợ các chức năng:
Quét nhanh, ảnh, sách, tài liệu,
mã vạch, trình chiếu.

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
macOS 10.15  trở lên  (Hỗ trợ  M1-chip Macs)
ít nhất 4GB RAM, khuyến kích 16GB RAM 
Ít nhất 20GB HDD space
Cổng USB 2.0 

Hỗ trợ các  chức năng: 
Quét tài liệu, sách, mã vạch,
thẻ, video.

Tự động làm phẳng trang tài liệu, xóa các
hình ảnh ngón tay, làm sạch nền và tự
động chia trang.

S21 là thiết bị tuân thủ UVC / UAC, bạn có
thể dùng để chiếu các tác phẩm của mình
bằng cách sử dụng phần mềm họp trực
tuyến thứ 3 trong một cuộc họp từ xa.

Card

420 x 297 mm

297 x 210 mm

A3

A4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

PHẦN MỀM 

YÊU CẦU HỆ THỐNG

TÍNH NĂNG

Up to A2 Size
A2594 x 420 mm

VIISAN OfficeCam cho Windows VIISAN OfficeCam cho Mac

Website: www.idtvietnam.vn

Công ty CP Thông tin và Công nghệ Số (IDTVietnam)

VPHN: Biệt thự B2, Lô 18, KĐT Mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
VPMN: P.408, 43/4 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Email: sales@idtvietnam.vn 

IDT Vietnam là đơn vị có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực Thư viện - Số Hóa - Lưu trữ 
Chúng tôi tự hào là đơn vị số 1 Việt Nam cung cấp giải
pháp số hóa toàn diện trong mọi lĩnh vực.

CMOS 20.1 MP

Nội suy 5504x4128 Pixels (23MP)

Quang học: 5088×3904 Pixels (20.1MP)

(594x420) mm

24 bit

Cố định

Đèn LED 

1 giây/1 trang A2

Ảnh: JPG

Tài liệu: PDF(Image), PDF (Searchable), PDF (Text),

Excel, Worf, Text.

E-book: EPUB

Chuyển văn bản thành giọng nói: MP3, WAV (Windows )

Video: AVI, MP4, FLV (Win), and MOV (macOS)

Chế độ Video: 1920x1080@30fps

Chế độ xem trước: 2048x1536@15fps

MJPG

USB 2.0 Type B x 1 (với PC)

USB 2.0 Type-A x 1 (với USB)

5V USB-Powered

Khi gấp lại: 112 (L) X 210 (W) X 395 (H) mm

Khi sử dụng 360 (L) X 210 (W) X 355 (H) mm khổ A3  

Khi sử dụng 360 (L) X 210 (W) X 475 (H) mm khổ A2 

1kg


