
De meeste bedrijven die in een groeifase zitten, dubben met tegenstrijdige eisen. De FUJITSU Image 
Scanner fi-6110 omhelst de bewezen professionele scantechnologie van Fujitsu en lost alle problemen voor 
u op. Zo worden afbeeldingen in hoge kwaliteit met een indrukwekkende doorgevoerd, zodat kleine en 
middelgrote bedrijven alles krijgen wat ze van een kantoorscanner nodig hebben.

  Snel. Scan en digitaliseer snel en 
gemakkelijk talloze dagelijkse 
documenten in kleur of zwart-wit

 Compact. Kan zelfs worden gebruikt 
als er weinig ruimte is, want deze 
scanner neemt weinig ruimte in

 Efficiënt. Met talloze professionele 
scanfuncties

 Aanpasbaar. Voorkom problemen 
voor en na het scannen dankzij 
betrouwbare verwerking van 
gemengde documenten en 
geautomatiseerde beeldverbetering 

Veelzijdig scannen
De fi-6110 is een dubbelzijdige scanner die 
tegelijkertijd zowel de voor- als achterzijde 
van een document kan scannen. Zo kunnen 
gebruikers dagelijks tot wel 2000 documenten 
optimaal vastleggen. Met de fi-6110 kunt u 
pagina's in kleur of zwart-wit scannen met een 
snelheid van 20 pagina's per minuut (ppm) of 
40 afbeeldingen per minuut (ipm) bij 300 dpi. 
Kies uit resoluties tot 600 dpi voor toepassingen 
waar de beste beelddefinitie echt onmisbaar is.

Betrouwbare snelle doorvoer
De grote automatische documentinvoer voor 
50 vel, de rechte papierban en de ultrasone 
detectie van dubbele invoer zorgen ervoor 
dat het scanproces vroegtijdig wordt gestopt 
wanneer de sensoren dubbele invoer detecteren. 
U kunt zonder problemen dik, dun, verkleurde, 
verkreukelde, gescheurde of dubbelzijde batches 
in de fi-6110 invoeren, van A8-formaat tot 
gevouwen A3 (u kunt A3-documenten scannen 
met behulp van de meegeleverde carrier sheet). 
En u kunt er altijd van op aan dat wat u scant 
meteen op het scherm wordt weergegeven.

Eenvoudige papierinvoer en 
geautomatiseerde beeldverbetering
De bediening door de gebruiker wordt nog verder 
verbeterd in de basisscanomgeving door mensen 
die voor het eerst scannen op hun gemak te 
stellen. De fi-6110 past geautomatiseerde functies 
toe aan het scanproces, zodat de gebruiker 
zowel voor als na het scannen zo min mogelijk 
hoeft te doen. Beeldverbeteringsfuncties, zoals 
automatische kleurdetectie, automatische 
afdrukrichting, verwijdering van lege pagina's, 
geavanceerde papierdetectie en detectie van 
multi-invoer dragen dag in, dag uit bij aan 
efficiëntere verwerking van documenten. Dit 
bespaart tijd en zorgt ervoor dat er veel minder 
opslagruimte nodig is. 

Door eenvoudige knopbediening en het feit 
dat er voor het scannen nauwelijks gesorteerd 
hoeft te worden, kan de gebruiker van de fi-6110 
de gehele scanroutine zonder gedoe beheren. 
U kunt vooraf scanprofielen instellen die tal van 
scanopties activeren zonder dat u telkens als 
u dagelijkse scantaken uitvoert weer allemaal 
afzonderlijke instellingen moet configureren.

FUJITSU Image Scanner fi-6110

Intuïtieve 
scanner voor 
groeiende 
bedrijven
Instapscanner met krachtige 
functies
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Specificaties

Gebundelde software

PaperStream IP – beeldverbetering van hoge kwaliteit
PaperStream IP is het scannerstuurprogramma voor de fi-6110-
scanner. PaperStream IP is niet alleen volledig conform de 
TWAIN- en ISIS-interface van industriestandaard, maar levert ook 
standaard zeer uitgekiende beeldverwerking die automatisch 
bepaalde functies toepast, zoals het verwijderen van ruis en 
achtergrondpatronen en tekenvergroting. Dit levert uitzonderlijk 
duidelijke afbeeldingen van hoge kwaliteit op die meteen in de 
workflow van gebruikers kunnen worden geïmporteerd.

PaperStream IP heeft een intuïtieve, gemakkelijk te gebruiken interface 
waarop u kunt omschakelen tussen de modus Beheerder en Gebruiker, 
voor een eenvoudiger scanproces en beperkte gebruikersfouten.

Daarnaast introduceert PaperStream IP de nieuwe modus Assisted 
Scanning (Scannen met hulp). Hiermee kan de gebruiker visueel 
de afbeelding met de beste kwaliteit selecteren uit meerdere 
afbeeldingen van de pagina en hoeft hij de gescande parameters 
niet meer handmatig een voor een te verfijnen.

PaperStream Capture – verbeterd vastleggen
PaperStream Capture is een eenvoudig te 
gebruiken hulpmiddel voor vastleggen 
waarmee gebruikers moeiteloos scanroutines 
kunnen maken. Deze routines bevatten alle 
instellingen en de configuratie die nodig zijn om 
het scanproces te regelen, vanaf het scannen 
tot het versturen van de afbeeldingen naar 
de gedefinieerde workflow van de gebruikers 
of bedrijven.

Wanneer de profielen zijn gemaakt, kunnen deze 
met één klik op de knop worden uitgevoerd. De 
profielen die het meest worden gebruikt kunnen 
zelfs met de scanknop op het voorpaneel van de 
fi-6110-scanner worden verbonden om zo het hele 
scanproces te stroomlijnen.

Fujitsu ontwikkelt beste scannerstuurprogramma en software voor het vastleggen/verwerken van afbeeldingen in zijn klasse

*1  Met de fi-6110 kunnen documenten worden 
gescand die langer zijn dan A3: documenten 
met een maximale lengte van 863 mm kunnen 
worden gescand in een maximale resolutie van 
400 dpi. Documenten met een lengte tussen 
863 en 3048 mm kunnen worden gescand in een 
resolutie tussen 50 en 200 dpi (lang papier kan 
niet worden gescand in een resolutie die hoger is 
dan 400 dpi).

*2  De daadwerkelijke scansnelheden worden 
beïnvloed door de tijd die nodig is voor 
gegevensoverdracht en verwerking door de 
software.

*3  JPEG gecomprimeerde cijfers.
*4  De maximumcapaciteit hangt af van het 

papiergewicht.
*5  De maximale uitgangsresolutie kan variëren. 

Dit hangt af van de grootte van het scangebied 
en van de vraag of er enkel- of dubbelzijdig wordt 
gescand.

*6  Er kunnen scanbeperkingen van kracht zijn als 
er in een hoge resolutie wordt gescand (600 dpi 
of hoger). Dit hangt af van de scanmodus, de 
documentgrootte en het beschikbare geheugen.

*7  Exclusief de papierbaan en stapelaar van de 
automatische documentinvoer.

*8 PFU LIMITED, een onderneming van Fujitsu, 
heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan 
RoHS-vereisten (2011/65/EU)

*9 PFU LIMITED, een onderneming van Fujitsu, heeft 
vastgesteld dat dit product voldoet aan vereisten 
van de Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG)

Model fi-6110
Ondersteunde besturingssystemen Zie http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaqs/ voor meer informatie
Scannertype ADF (automatische documentinvoer)
Scanmodi Enkelzijdig / dubbelzijdig, kleur / grijswaarden / zwart-wit
Beeldsensortype Kleur-CCD (Charge Coupled Device) x 2
Lichtbron CCD-lamp

Documentgrootte
Minimum: A8 staand (52 x 74 mm) / Maximum: A4 (210 x 297 mm) 

Lange pagina's scannen: 3048 mm*1

Aanbevolen papiergewicht 52 tot 127 g/m2

Scansnelheid (A4 staand)*2  Kleur*3/ grijswaarden*3/ zwart-wit Enkelzijdig: 20 ppm (200, 300 dpi), dubbelzijdig: 40 ipm (200, 300 dpi)
Capaciteit papierbaan*4 50 vel (A4: 80 g/m2) (actieve laadbare ADF)
Achtergrondkleuren Wit
Optische resolutie 600 dpi
Resolutie uitvoer*5                   Kleur / grijswaarden / zwart-wit 50 tot 600 dpi (aanpasbaar in stappen van 1 dpi), 1200 dpi (stuurprogramma)*6

Formaat uitvoer Kleur: 24 bits / 8 bits, 4 bits, grijswaarden: 8 bits, zwart-wit: 1 bits 
Interface / Vorm aansluiting USB 2.0, USB 1.1/USB: B-type

Functies voor beeldverwerking
Automatische kleurdetectie, automatische detectie paginagrootte, rechttrekken, automatische afdrukrichting, scheiding 

tussen boven/onder, meerdere afbeeldingen, lege pagina's overslaan, foutdiffusie, rasteren, kleur weglaten  
(R, G, B, Geen, Wit, Gespecificeerd, Verzadiging), beeldbenadrukking, vereenvoudigde DTC, geavanceerde DTC, iDTC, sRGB

Voedingseisen Wisselstroom 100 tot 240 V, ±10%
Energieverbruik In bedrijf: 28 W of minder (slaapstand: 5,36 W of minder) Automatische stand-bymodus (UIT): 0,5 W of minder
Bedrijfsomgeving Temperatuur: 5 tot 35 °C, relatieve vochtigheid: 20 tot 80% (zonder condensatie)
Afmetingen (B x D x H basiseenheid)*7 / Gewicht 292 x 143 x 130 mm/3 kg

Meegeleverde software / stuurprogramma‘s 
PaperStream IP Driver (TWAIN en ISIS™), softwarebedieningspaneel, Foutherstelhandleiding, PaperStream Capture, 

ScanSnap Manager voor de fi-serie, Scanner Central Admin-hulpmiddelen
Milieutechnische naleving RoHS*8 / Ecodesign*9

Overig   Detectie van dubbele invoer Ultrasone sensor voor detectie van dubbele invoer
 

Alle namen, namen van fabrikanten, merken en productontwerpen zijn onderhevig aan speciale handelsmerkrechten en zijn het handelsmerk van de fabrikant en/of het gedeponeerde handelsmerk van de 
respectieve eigenaars. Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


