Compacte kleurenscanner
KV-S1026C
Werkgroepscanner / 30 ppm

KEY FEATURES
• Scansnelheid van 30 ppm / 60 ipm in zwart-wit
• Dubbelzijdig scannen in kleur - Visitekaartjes tot A4-formaat
• ADF van 50 vellen

• 3 aanpasbare toetsen voor rechtstreeks scannen naar vooraf
geregistreerde bestemmingen
• Dagelijkse dutycycle: 3000 pagina's

Scansnelheid: 30 ppm / 60 ipm in zwart-wit
Tweezijdige kleurenscans - visitekaartje tot A4
Automatische documentinvoer van 50 vel
3 programmeerbare toetsen om rechtstreeks te scannen naar eerder gedefinieerde bestemmingen
Scant zeer dun papier van 20 tot 209 g/m2
Gemengde documenten en harde kaarten invoeren
Geavanceerde beeldverwerking en betrouwbare papierdoorvoer
Dagelijkse arbeidscyclus: 3.000 pagina's
De KV-S1026C past in de meest frontoffice-omgevingen en is bedoeld voor specifieke bedrijfsbehoeften binnen bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het
bankwezen. Deze biedt een scala aan unieke functies, waaronder de knop voor het overslaan van dubbele invoer, waarmee u enveloppen en pagina's
waarop memoblaadjes zijn geplakt kunt scannen op een snelheid van maximaal 30 pagina's per minuut in zwart-wit. Dit apparaat is ontworpen voor het

scannen van brieven, facturen, vrachtbrieven, patiëntdossiers of visitekaartjes.
In de gezondheidszorg is de KV-S1026C ideaal omdat u hiermee diverse documenten kunt scannen, van identiteitskaarten tot testresultaten zoals een
elektrocardiogram. Deze scanner kan namelijk papieren scannen vanaf 20 g/m², evenals kaarten met reliëf. De KV-S1026C voldoet ook aan de behoeften
van het bankwezen dankzij de mogelijkheid om documenten binnen klantgegevensarchieven te sorteren, waaronder identiteitsbewijzen, bewijsdocumenten,
leningcontracten en juridische documenten.
De KV-S1026C heeft drie “One Touch”-scanknoppen waarmee gebruikers drie sets instructies kunnen instellen die aan een knop worden gekoppeld.
Hiermee kan een gescand document worden opgeslagen in een specifieke map of naar een specifiek e-mailadres worden verzonden. Met deze installatie
bespaart u tijd en administratief personeel kan de scanner probleemloos gebruiken.
De KV-1026C wordt geleverd met Image Capture Plus, een toepassing die gegevens van een gescande afbeelding overdraagt van de scanner naar een pc
in de vorm van een afbeeldingsbestand. Met deze software kunt u gescande pagina's intuïtief bewerken met miniatuurafbeeldingen. Hiermee kunt u ook
diverse instellingen configureren om complexe scantaken mogelijk te maken, zoals automatische beeldstand, het verwijderen van lege pagina's en het
automatisch bijsnijden.

SPECIFICATIONS
Scanning Face

Duplex

Scanning Method

Colour CIS (600 dpi)

Scan Background Color

Black

Automatic Detection

Ultrasonic double-feed detection

Compression

JPEG (Colour, greyscale)

Tonal Gradation

Binary, Greyscale, Colour, MultiStream (Binary & Greyscale, Binary & Colour)

Binary Mode Halftone

Dither, Error diffusion

Image Control

Automatic Binary/Color Distinction, Multi Color Drop Out, Blank Page Removal,
Double Exposure, Smooth Background, Automatic Cropping, De-skewing, Dynamic
Threshold, White Level From Paper, Image Emphasis (5 steps), Gamma Correction,
Automatic Separation, Noise Reduction, Shadow Removal, Mirror Image,
Monochrome Reversing, 2-Page Separation and much more.

Other Functions

Zone OCR (a function of the Image Capture Plus software that adds characters from
the document to the output file name), Separation sheet, Single Touch Scan, Skip
key

Documents (Paper)

Size: 48 mm x 70 mm (1.9 in. x 2.8 in.) - 216 mm x 2540 mm (8.5 in. x 100 in.),
Weight*2: 20 g/m2 - 209 g/m2 (5.4 lbs. - 55 lbs.)

Documents (Card)

Size: 85.6 mm x 54 mm (3.4 in. x 2.1 in.) (ISO 7810 ID-1), Thickness: 0.76 mm (0.03
in.) in thickness + embossing

Feed Tray Capacity

Up to 50 sheets (80 g/m2, 20 lbs.), 3 hard cards (ISO 7810 ID-1)

Supported Operating System

Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Vista SP2 or later (32/64-bit), Windows 7
and Windows 8 (32/64-bit), Windows 10 (32 / 64-bit)

Computer Interface

USB 2.0

External Dimensions (W x D x H)

303 x 177 x 137 mm (11.9 x 7 x 5.4 in.) (without the feed tray)

Weight

2.7 kg (5.9 lbs.)

Power Requirement

AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Power Consumption

Scanning: 17 W or less , Idle mode: 4.5 W or less, Sleep mode: 1.6 W or less, Power
off: 0.3 W or less

Operating Environment

10 - 35 C (50 - 95 F), 20 - 80 % RH

Storage Environment

0 - 40 C (32 - 104 F), 10 - 80 % RH

Accessories

CD-ROM (Drivers and Utilities for Windows / Manuals), Safety Guide, Quick
Reference Guide, Mixed batch card guide, AC adapter & Power cord, USB cable

Roller Exchange Kit

KV-SS058 (Double feed prevention roller x 1, Paper feed roller x 1)

Roller Cleaning Paper

KV-SS03

Imprinter Unit

-

Ink Cartridge

-

Optional Flatbed Scanner

KV-SS081*4

Footnote

*1 The scanning speed is as determined by Panasonic methods of speed
measurement. The scanning speed differs depending on the host computer, the
operating system, the application, the measuring method, the quantity of data in the
image and the paper type. *2 "Weight in pounds" of paper represents the weight of
500 sheets (432 x 559 mm / 17 x 22 in.) *4 KV-SS081 is not available for certain
countries. Please contact our dealer and confirm the availability.

Scanning Speed

Simplex: Up to 30 ppm*1, Duplex: Up to 60 ipm*1
(Binary, A4 size, 200 dpi)
Simplex: Up to 20 ppm*1, Duplex: Up to 40 ipm*1
(Color, A4 size, 200 dpi)

Scanning Resolution

URL: https://business.panasonic.nl/communication-solutions/kv-s1026c-0

[ICP, TWAIN] 50 - 600 dpi (1 dpi step), [ISIS] 100 - 600 dpi (1 dpi step)
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