
De ultracompacte fi-65F van Fujitsu is speciaal ontworpen voor snel en gemakkelijk scannen van 
enkelvoudige kleine documenten. Het indrukwekkende gebruiksgemak van de fi-65F stelt een nieuwe 
standaard voor het scannen van kleine documenten in klantgerichte scenario’s.

 Scant A6 zwart-wit documenten 
in één seconde op 300 dpi en 
kleurendocumenten in 1,7 
seconden op 200 dpi

 Compact formaat en flexibel in het 
gebruik voor probleemloos en direct 
digitaliseren

 Kan als optie worden gevoed door 
USB voor extra flexibiliteit

 PaperStream Capture en 
PaperStream IP voor hoge prestaties 
en automatische beeldverbetering

fi-65F

Past meerdere toepassingsgebieden
De fi-65F heeft een groot aantal 
toepassingsmogelijkheden, vooral voor snel 
scannen van persoonlijke documenten, zoals 
doktersrecepten, paspoorten, rijbewijzen of 
identiteitskaarten. Dit kan bijvoorbeeld nodig 
zijn in een financiële instelling, spreekkamer 
van een huisdokter, luchthaven, hotel, 
ambassade, overheidsgebouw, receptie van een 
onderneming of politiebureau.

Snel scannen
De fi-65F kan een A6 document in grijswaarden 
of zwart-wit (200 / 300 dpi) in één seconde 
scannen, of een kleurendocument  in slechts 
1,7 seconden (200 dpi). In combinatie met de 
indrukwekkend snelle starttijd betekent dit dat 
scannen in klantgerichte scenario’s kan worden 
gedaan met een minimum aan vertraging.

Compact formaat, voeding via USB
De fi-65F is de kleinste scanner in zijn klasse. 
Dankzij het oppervlaktebeslag van slechts 
14,5 x 23,4 cm kan de scanner worden opgesteld 
op plaatsen met weinig ruimte. Als de toegang 
tot netvoeding beperkt is, kan de scanner 
als optie worden gevoed via USB, met een te 

verwaarlozen verschil in de scansnelheid (slechts 
2 seconden voor een A6 kleurendocument op 
200 dpi, of een zwart-wit document op 300 dpi).

Bedieningsgemak
Het bedieningsgemak van de fi-65F is verder 
verbeterd door een scanknop waarmee het 
scannen kan worden gestart met vooraf 
gedefinieerde instellingen. Bovendien kan 
worden gescand met of zonder het eenvoudig 
te verwijderen scannerdeksel, waardoor binnen 
enkele seconden een document op het glas 
kan worden gelegd, de scanknop kan worden 
ingedrukt en de gescande afbeelding kan 
worden opgeslagen.

FUJITSU fi-65F beeldscanner

Intuïtief 
scannen 
van kleine 
formaten
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*1 De daadwerkelijke scansnelheden worden 
beïnvloed door de tijd die nodig is voor 
gegevensoverdracht en verwerking door        
de software.

*2 Twee USB-poorten zijn vereist.
*3 Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, 

afhankelijk van geografische locatie. Neem 
contact met ons op voor meer informatie.

Model fi-65F
Ondersteunde besturingssystemen Zie http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaqs/ voor meer informatie
Scannertype  Flatbed
Scanmodi Enkelzijdig, Kleur / Grijswaarden / Zwart-wit
Beeldsensortype Kleuren CIS (Contact Image Sensor) (CMOS CIS)
Lichtbron RGB LED (variabele lichtbron)
Documentgrootte Maximum: A6 (105 x 148 mm)
Scansnelheid met AC-adapter Kleur 1,7 seconden (200 dpi)
(A6 Portrait)*1 Grijswaarden / Zwart-wit 1 second (200 / 300 dpi)
Scansnelheid met USB*2 Kleur 2 seconden (200 dpi)
(A6 staand)*1  Grijswaarden / Zwart-wit 2 seconden (200 / 300 dpi)
Achtergrondkleuren Zwart
Optische resolutie 600 dpi
Resolutie uitvoer Kleur / Grijswaarden / Zwart-wit  50 tot 600 dpi (aanpasbaar in stappen van 1 dpi)
Formaat uitvoer Kleur: 24 bits, Grijswaarden: 8 bits, Zwart-wit: 1 bits
AD-converter 65.536 niveaus (16 bits)
Interface / Vorm aansluiting USB 2.0 / USB 1.1 / B type
Voedingseisen Wisselstroom 100 tot 240 V ±10%
Energieverbruik                                          AC-adapter In bedrijf: 8 W of minder (slaapstand: 2 W of minder) Automatische stand-bymodus (UIT): 0,5 W of minder

Voeding via USB  In bedrijf: 5 W of minder (slaapstand: 2 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) / Gewicht 145 x 234 x 40 mm (gesloten) / 0,9 kg
Meegeleverde software / Stuurprogramma‘s PaperStream IP (TWAIN / ISIS) driver, PaperStream Capture, Software Operation Panel
Milieutechnische naleving ENERGY STAR® / RoHS
Overige   Documentklep Meegeleverd (verwijderbaar)
 Aan / uit-knop Beschikbaar (achterpaneel van scanner)
Meegeleverde artikelen AC-kabel, AC-adapter, USB-kabel, USB-voedingskabel, Installatie-dvd-rom, Veiligheidsmaatregelen
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs) 1 Jaar Advance Exchange: Binnen 1-2 dagen

Specificaties

Gebundelde software
Fujitsu’s beste scannerstuurprogramma en software voor documentvastlegging

PaperStream IP 
Scannerstuurprogramma voor hoogwaardige beeldverbetering 

 ■ Scannerstuurprogramma compatibel met TWAIN en ISIS
 ■ Marktleidende, geïntegreerde beeldverbeteringsmogelijkheden
 ■ Patchcode- en streepjescodeherkenning
 ■ Vooraf gedefinieerde en aangepaste scanprofielen voor routinetaken
 ■ Ondersteunt de gebruiker indien nodig met visuele begeleiding 
via ‘Assisted Scan’

 ■ Automatisch bijsnijden, automatisch rechtzetten, automatische 
kleurherkenning, automatische blanco-paginaherkenning en 
-verwijdering

PaperStream Capture 
Efficiënte hoogwaardige front-endvastlegging

 ■ Eén scantoepassing die de routinetaak van documentvastlegging 
vereenvoudigt en versnelt via het concept ‘Scannen met één klik’

 ■ Heel snel, heel veel scannen met realtime beeldweergave, 
streepjescodedetectie en indexering

 ■ PaperStream IP-technologie voor verwerking en automatische 
beeldverbetering is een integraal onderdeel van PaperStream Capture en 
zorgt voor hoogwaardige beelden

 ■ Scan, controleer, indexeer, publiceer in één gestroomlijnd proces dat elke 
gebruiker eenvoudig kan uitvoeren

 ■ Ondersteunt ad-hocscanvereisten voor uitzonderingsverwerking via 
‘Assisted Scan’ en wijzigt, waar nodig, onmiddellijk instellingen

Optionele Service plannen*13 Bestellen met onderdelennummer Service beschrijving
Verlengde Garantie U3-EXTW-PAS 3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen

Advance Exchange = Vervanging van defecte scanner door nieuw of bijna nieuw apparaat.


