Scannerserie KV-S81

MEER
DE KRACHT VAN

A3-scannen met hogere

snelheid, capaciteit en
betrouwbaarheid.

MEER

Ongeacht de grootte van uw organisatie
of de branche waarin u werkzaam
bent, als het gaat om jarenlang op
grote schaal snel scannen, gaat er
niets boven de high-end KV-S81-serie
van Panasonic.

SNELHEID.
CAPACITEIT.
BETROUWBAARHEID.
Uitzonderlijke scansnelheden tot 140 pagina’s per
minuut en een grote ADF-capaciteit van 750 vel.
Geschikt voor meerdere formaten en materialen,
en met slimme papierinvoerfuncties. Software voor
gecentraliseerd beheer op afstand en ingebouwde
beeldverwerking. Dit zijn slechts enkele van de unieke
en geavanceerde functies die speciaal zijn ontworpen
voor het verzetten van bergen werk. Zo kunnen uw
medewerkers zich met iets anders bezighouden.
Bespaar tijd. Verhoog de operationele efficiëntie.
Verbeter de productiviteit.

Dat is de kracht van meer.

Dankzij het kleuren lcd-scherm kunnen opdrachten makkelijk worden bekeken
en uitgevoerd. Met een optionele pre-/post-imprinter kunnen gescande gegevens
snel worden vergeleken met het originele document.

HOGERE

Daarnaast geeft de Site Central Manager-suite gebruikers de mogelijkheid
meerdere scanners centraal via één netwerk te beheren. Online scanstatus- en
onderhoudscontroles kunnen op afstand worden uitgevoerd, waardoor de vraag
naar beheer van afzonderlijke operators afneemt en belangrijke tijd en middelen
worden vrijgemaakt die elders kunnen worden ingezet.

SNELHEID
Vanzelfsprekend werken de KV-S8127
en de KV-S8147 met ongelooflijk hoge
scansnelheden: 120 respectievelijk
140 pagina’s per minuut.
Schakel naadloos tussen handmatige en
automatische invoer. Met de functies Automatisch
opnieuw scannen en Automatisch voorbeeld hoeft
u geen complexe scaninstellingen in te voeren
en kunt u beelden bekijken en aanpassen zonder
opnieuw te moeten scannen.

Met dergelijke arbeidsbesparende functies krijgt uw organisatie ultiem
gebruiksgemak en hoeft minder tijd bij de scanner te worden doorgebracht.

120 ppm/240 ipm (KV-S8127)
140 ppm/280 ipm (KV-S8147)

GROTERE
CAPACITEIT
Nieuwe poging bij dubbele invoer*1
5 Detectoren voor dubbele invoer*2
Mechanisch rechtzetten*1
Verwijderbare opvangbak
*1 Alleen KV-S8147
*2 KV-S8127 heeft 3 detectoren voor dubbele invoer

Met de automatische documentinvoer (ADF) kunnen tot 750 vellen van
A4-formaat en 500 van A3-formaat in één bewerking worden gescand.
Daarnaast kan personeel met beide modellen snel, nauwkeurig en
gelijktijdig documenten van verschillende diktes, formaten en lengtes
scannen, waardoor de noodzaak van handmatige papierwijzigingen of
het doorlopend opnieuw instellen van marges vervalt. En dankzij de
rechte papierbaan kunnen zelfs beschadigde en oude documenten
goed worden gescand.

Dit is probleemloos en uitermate productief scannen op z’n best, zodat
uw werknemers zich op belangrijkere zaken kunnen concentreren.

HOGERE
BETROUW BAARHEID
Als u dagelijks te maken hebt met korte
doorlooptijden en grote scanvolumes –
vooral als de documenten etiketten,
foto’s of enveloppen zijn of bijlagen
bevatten – is het belangrijk dat u ervan
op aan kunt dat uw scanners vlekkeloos
hun werk doen.

Van functies voor het detecteren en overslaan van dubbele
invoer tot mechanische scheefstandcorrectie en detectie
van nietjes- en papierstoringsgeluiden vermindert de
slimme invoerbediening van de KV-S81-serie tijdsverlies
als gevolg van papierinvoerfouten.

En met een royale dagelijkse dutycycle van welk
100.000 vellen, de rollen met een lange levensduur die
tot 600.000 vel meegaan, uiterst betrouwbare hardware
en moeiteloos eenvoudig onderhoud, bieden beide
modellen een uitzonderlijke duurzaamheid, zonder
in te leveren op prestaties.

SPECIFICATIES
Specificaties

KV-S8127

Scantype

Installatiehandleiding, netsnoer, USB-kabel (USB 2.0/USB 3.0),
schaduwpapier, bevestigingsgeleider (R/L)

RGB3 lijnkleuren CIS (600 dpi)
100 – 600 dpi (in stappen van 1 dpi), 1.200 dpi (geïnterpoleerd)
Optisch: 300 dpi / 600 dpi (automatisch schakelen)

Scanresolutie*1
Binair/kleur – A4 of Letter,
liggend 200/300 dpi

Enkelzijdig

Tot 120 ppm

Tot 140 ppm

Dubbelzijdig

Tot 240 ipm

Tot 280 ipm

Dagelijkse dutycycle

Vervangingskit voor rol

KV-SS100
• Invoerrol (1 stuks) • rol ter voorkoming van dubbele invoer (1 stuks)
• scheidingsrol (1 stuks)

Vervangingskit voor rol

KV-SS101
• Rol ter voorkoming van dubbele invoer [DFP] roller eenheid [3 sets (3 stukken)]
• Rol ter voorkoming van dubbele invoer [DFP] rubber roller set [3 sets (6 stukken)]
• Rubber scheidingsrol [6 sets (12 stukken)] • Papierrol rubber roller
[6 sets (12 stukken)] • Invoerrol kap

Ultrasoon (de documentlengte die kan worden gedetecteerd is 70 mm of meer)

Nieuwe poging bij dubbele invoer
Detectoren voor dubbele invoer

Nee

Ja

Reinigingspapier voor rol

KV-SS03

3

5

Imprinter

KV-SS014

Inktpatroon

KV-SS021

Flatbedscanner

KV-SS081

Beeldcompressie

MH, MMR (Software ICP), JPEG

Beeldmogelijkheden

Automatische helderheidsaanpassing, automatische nadruk op afbeeldingen,
dynamische drempelwaarde, witniveau van papier, automatische scheiding,
ruisonderdrukking, automatisch voorbeeld, automatische opnieuw scannen,
meerkleuren dropout, dithering, foutdiffusie

Andere functies

Barcodedetectie, lengtebepaling, patchcodedetectie (type 2, 3, T), detectie van
controleblad, lang papier, slimme detectie van dubbele invoer
Breedte

48 – 307 mm (1,9 – 12,09 inch)

Lengte

Automatische invoer: 70 – 432 mm (2,75 – 17 inch)
Handmatige invoer: 110 mm –
onbeperkt (4,33 inch – onbeperkt)

Dikte
Gewicht*3

Handmatige invoer: 70 mm – onbeperkt
(2,75 inch – onbeperkt)

435 mm
(17,12 in)

De verhouding van de paginadikte tussen de dikste en dunste pagina moet minder
dan 1,5 zijn.
Automatische invoer: 20 – 255 g/m²
Handmatige invoer: 20 – 550 g/m² (rechte baan (uitgang aan achterzijde))
20 – 255 g/m² (baan met bocht van 180 graden (uitgang aan voorzijde))
750 vel (80 g/m² A4 hoogwaardig houtvrij papier)
500 vel (80 g/m² A3 hoogwaardig houtvrij papier)

Capaciteit invoerlade
Mechanisch rechtzetten
Ondersteunde besturingssystemen

Interface

Nee

Ja

Windows XP SP3 (32-bits/64-bits), Windows Vista SP2 (32-bits/64-bits), Windows® 7
(32-bits/64-bits), Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 8.1 (32-bits/64-bits), Windows 10
(32-bits/64-bits), Windows Server® 2003 SP2 (32-bits/64-bits), Windows Server® 2003
R2 SP2 (32-bits/64-bits), Windows Server® 2008 SP2 (32-bits/64-bits),
Windows Server® 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows Server® 2012 (64-bits)
®

®

545 mm
(21,46 in)

USB 2.0 / USB 3.0

Externe afmetingen (b × d × h)
Gewicht

545 × 474 × 435 mm (21,46 × 18,66 × 17,12 inch)
*exclusief uitstekende onderdelen
44 kg (97 lb.)

Stroomvereisten*4
Stroomverbruik

Opties

100.000 vellen

Detectie van dubbele invoer

Documenten

Cd-rom apparaatstuurprogramma, ISIS-stuurprogrammasoftware, TWAIN-stuurprogrammasoftware, gebruikershulpprogramma, instelfunctie voor scanknop,
Image Capture Plus met OCR-engine, gebruikershandleiding, controleblad (PDF)

Accessoires

Dubbelzijdig

Scanmethode

Scansnelheid*2

KV-S8147

AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 2,7 – 1,5 A

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken
• ISIS is een gedeponeerd handelsmerk van EMC Corporation in

Maximum (scannen)

140 W of minder

Minimum (gereed)

35 W of minder

• Windows, Windows Vista en Windows Server zijn gedeponeerde

Slaapstand

2,0 W of minder

handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in

Voeding uit

0,5 W of minder

Gebruiksomstandigheden*5

Temperatuur: 5 – 35 °C
Vochtigheid: 20 – 80 % RH

Opslagomgeving

Temperatuur: -10 – 50 °C
Vochtigheid: 8 – 75 % RH

*1 De scansnelheid verschilt, afhankelijk van de hostcomputer, het besturingssysteem, de toepassing, de meetmethode, de hoeveelheid
gegevens in het beeld en de papiersoort. De scansnelheid is gebaseerd op een meetmethode van Panasonic.
*2 Bij het scannen van een document dat groter is dan A5-formaat met een resolutie die hoger is dan 600 dpi kan het scannen mislukken
vanwege onvoldoende geheugen.
*3 Gebruik de invoermodus voor dun papier bij het scannen van documenten met een gewicht van minder dan 40 g/m² (10,6 lb.).
*4 De stroomvereisten variëren afhankelijk van het land/de regio.
*5 Raadpleeg de installatiehandleiding van de imprinter voor de omgevingsomstandigheden voor de imprinter (KV-SS014). Bij het afdrukken in
omstandigheden die buiten de gebruiksomstandigheden van de imprinter liggen, kan het afdrukresultaat vaag zijn of wordt er in het geheel
niets afgedrukt.

474 mm
(18,66 in)

de Verenigde Staten en andere landen.

de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Alle overige merk- of productnamen zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars.

• Dit product is ontworpen om schadelijke chemische stoffen
te verminderen conform de RoHS-richtlijn.
• Alle foto’s in deze brochure zijn gesimuleerd.
• Gewichten en afmetingen bij benadering.
• Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
• Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen.

Wilt u meer weten over de KV-S81-serie scanners?
Ga voor meer informatie:
Naar business.panasonic.nl/scanner
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