
Sceye to innowacyjny skaner dokumentów dla biur.
Skanuj dokumenty od razu podczas ich czytania!

Skanery Sceye są:
•  Intuicyjne 

Brak przycisków – by włączyć skaner wystarczy go otworzyć 
•  Wszechstronne 

Pozwalają na skanowanie: książek, paczek, wizytówek 
i jest to łatwe jak skanowanie papierowych dokumentów. 
Działają zarówno na komputerach typu PC jak i Mac, 
by zapewnić całkowitą swobodę użytkowania.

•  Szybkie 
Szybkie działanie skanera Sceye zapewnia szereg automa -
tycznych funkcji, takich jak: 
-  automatyczne skanowanie kiedy dokument zostanie 

umieszczony w obszarze skanowania 
 - automatyczne przycinanie i obracanie dokumentu 

- automatyczny zapis do wybranego przez ciebie folderu

•  Łatwe w obsłudze 
Nie trzeba usuwać zszywek i rozszywać dokumentów 
bo skanery Sceye widzą je tak jak nasze oczy.

•  Niewymagające konserwacji 
Skanery Sceye nie mają ruchomych części więc praktycznie 
 nie wymagają konserwacji

 Przedstawiciel handlowy

Umieść dokument na swoim biurku w obszarze wyświetlanym przez laser skanera,
a skaner Sceye wykona zdjęcie, wyprostuje i automatycznie przytnie je do właś -
ciwego rozmiaru - wszystko za jednym razem - bez użycia myszki czy klawiatury!

Dzięki skanerowi Sceye możemy zeskanować nawet małe paragony, pozszywane  
kartki lub strony bezpośrednio z folderów lub segregatorów.

Niezwykły, stylowy wygląd i niewielka ilość miejsca jakie zajmuje na biurku 

Dołączone oprogramowanie oferuje kompleksowe funkcje 

 
sprawia, że jest idealnym rozwiazaniem dla komputerów stacjonarnych. Zasilane

 
przetwarzania obrazu, takie jak: wyrównywanie pochy -  
lonego tekstu, automatyczne kadrowanie i obróbka   
obrazu, która eliminuje konieczność dalszej ręcznej  
korekty.

skanery

przez USB skanery Sceye są także doskonałym wyborem dla mobilnego biura.



Zobacz na youtubie!
http://www.youtube.com/watch?v=_CnUo50EWD0
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Model sceyeX DIN A4 sceyeX DIN A3

Matryca 10 - megapikselowa matryca CMOS RGB

Źródło światła zintegrowane białe światło LED , światło otoczenia, primelight flash

Obszar dokumentu Wyświetlacz laserowy klasy 1 wyznacza ramy skanowanego obszaru

Wielkość dokumentów od formatu wizytówki do A4  
(max. 244 x 325 mm)

od formatu wizytówki do A3
(max. 320 x 435 mm)

Przetwarzanie obrazu Wyrównywanie pochylonego obrazu, autoprzycinanie, poprawianie obrazu

Obraz wyjściowy czarno-biały, w skali szarości, kolorowy

Rozdzielczość optyczna 300 dpi

Rozdzielczość wyjściowa 100 / 200 / 300 / 400 dpi 100 / 200 / 300 dpi

Formaty plików Dołączone oprogramowanie: TIFF, PDF, JPEG;

Złącze  USB 2.0

Zasilanie 5V (zasilane przez USB); 
sceyeX primelight flash  z zewnętrznym zasilaniem

Dołączone oprogramowanie Sterowniki, sceye-Explorer, sceye-Autoscan, sceye-RACE, sceye-Spere / 
sceye-Workbench dla komputerów Macintosh

Wymiary (SZ x G x W) 100 x 120 x 360 mm 100 x 120 x 450 mm

Kolor obudowy Srebno-Szary

Waga 740 g  1740 g  

Wymagania systemowe
 (minimum)

 1GHz Pentium, 500MB RAM, 250MB miejsca wolnego na dysku, 
rozdzielczość ekranu 1024x768, port USB2.0, napęd CD-ROM 

Wspierane systemy operacyjne Windows XP(32/64), Vista (32/64), Win7 (32/64), Win8 (32/64), 
Win10 (32/64), MAC (10.6.x albo wyższy)

Zawartość pudełka skaner sceyeX Document Camera, torba, mata do skanowania,  
kabel USB, płyta instalacyjna

Skanery Sceye są dostarczane z:
sceye-Explorer - skanowanie i organizo --

wanie dokumentów wielostronicowych  
sceye-Autoscan - skanowanie wsadowe* 

różnych dokumentów nawet bezpo - 
 średnio z folderów i broszur 

sceye-RACE - wstawiaj pojedyńcze skany
do innych popularnych programów 

sceye-Workbench - (tylko komputery Mac)  
bezpośredni dostęp do skanera doku -
mentów przy użyciu sterownika natyw - 
nego Twain. Zeskanowane obrazy można 
od razu zapisać jako przeszukiwalny PDF.

różnych wersjach: 
sceyeX  - zapewnia pełną automatyzację

skanowania dużej liczby dokumentów 
przy zachowaniu doskonałej jakości
obrazów

sceyeX primelight flash  - został specjalnie 
zaprojektowany do skanowania dużych
ilości dokumentów odblaskowych.
Specjalne �ltry potra�a usunąć ze skanu
własne źródło światła skanera. 

Standardowy interfejs Twain 
pozwala na zintegrowanie skanera  
z innymi kompatybilnymi programami.
Zestaw  do tworzenia oprogramowania SDK -
(Software Development Kit) jest dostępny.

Skanery Sceye nie wymagają konserwacji 

http://skanery.opole.pl/skanery-i-akcesoria-do-zadan-specjalnych/  
www.kodakalaris.com/go/sceye  
www.knowledgeshare.kodakalaris.com

By dowiedzieć sie więcej, sprawdź  
jak możesz się z nami skontaktować
http://www.kodakalaris.com/go/dicontact

Skanery sceye dostepne są w dwóch  

Więcej informacji: 

*skanowanie wsadowe - pozwala na  wykonywanie wielu zadań za jednym razem
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