
Zo veelzijdig 
mogelijk pro
ductiescannen

Verbeter de efficiëntie 
wanneer er grote volumes 
worden gescand

 Maakt het mogelijk. 
Eenvoudig te gebruiken 
geautomatiseerde routines 
voor efficiënt werken

 Betrouwbaar. Scan gemengde 
batches zonder onnodige 
onderbrekingen

 Flexibel. Geschikt voor 
productiescannen en ad hoc 
scannen

 Responsief. Aanpasbare 
bediening en 
gebruiksvriendelijk ontwerp 
voor veeleisende volumes 

FUJITSU Image Scanners 
fi-6670 en fi-6770



Productief en efficiënt 
documenten vastleggen 
voor verbetering van uw 
documentbeheerprocessen

fi-6670 zijaanzicht

fi-6670-bedieningsconsole

Snelheid, gemak en zekerheid
De fi-6670- en fi-6770-scanners voldoen aan alle wensen in multitaskomgevingen.  
De hoge afbeeldingskwaliteit, de snelle doorvoer, een uitzonderlijke gebruikerservaring 
en betrouwbare papierverwerking zorgen voor optimale prestaties bij archief- en 
documentbeheerroutines. 

De scanners bieden hoge scansnelheden tot wel 90 pagina's per minuut (ppm)  
of 180 afbeeldingen per minuut (ipm) bij 200 dpi voor workflows of archivering conform 
 de regelgeving. U kunt resoluties tot 600 dpi selecteren voor gespecialiseerde behoeften. 

Gemengde batches regelen 
Wanneer er gemengde batches van documenten met verschillende kwaliteiten, gewichten en 
formaten worden gedetecteerd, worden de intuïtieve mogelijkheden en rechte papierbanen 
van deze scanners uit de fi-serie ondersteund door de automatische documentinvoer voor  
200 vel. Aangezien documenten vanaf de onderkant van de papierstapel worden ingevoerd, 
kan de gebruiker continu papier invoeren terwijl de scanner in bedrijf is. Gespecialiseerde 
documenten zoals medische elektrocardiogrammen of afdrukken van medische apparatuur 
kunnen ook worden verwerkt (maximaal 3 m lang). Met behulp van de ingebouwde flatbed 
kunnen ingebonden rapporten, boeken en kwetsbare documenten worden gescand. 

Continu scannen zonder toezicht 
Beide modellen van de scanner zijn standaard voorzien van ultrasone detectie van dubbele 
invoer. Als de sensoren detecteren dat papier dubbel wordt ingevoerd, wordt hierdoor het 
scanproces vroegtijdig gestopt. Dit helpt onbedoeld verlies van informatie in de gescande 
resultaten te voorkomen, voordat er schade aan het document kan optreden. Er kan meer 
geavanceerde intelligentie worden gebruikt. Zo kunt u instellen dat de sensoren bijlagen 
zoals plaketiketten of items met een bijgevoegde foto helpen identificeren en negeren, om 
verstoring van het scanproces te voorkomen.

Afdelingen zoals in de openbare sector of grote bedrijven die productieve scanners voor batches 
zoeken kunnen dit doel bereiken met de FUJITSU Image Scanners fi-6670 en fi-6770. Deze scanners 
bieden een hoge verwerkingssnelheid en een keur aan geautomatiseerde routines, waarmee meer 
documenten in een kortere tijd kunnen worden verwerkt. Hierdoor wordt de efficiëntie in alle fasen van 
de documentbeheerworkflow verbeterd. De bewezen papierverwerkingstechnologie en geavanceerde 
scanintelligentie van Fujitsu bieden gezamenlijk deze rendabele oplossing voor het scannen van 
documenten. Ze zorgen ervoor dat personeel zich zo min mogelijk met de verwerking van documenten 
hoeven te bemoeien, zodat ze hun handen vrij hebben voor taken die echt belangrijk voor hun missie zijn. 



fi-6770 met flatbed 

A4 Liggend op 300 dpi: 90 ppm/180 ipm
A4 Staand op 300 dpi: 70 ppm/140 ipm
Scan gemengde batches via de automatische documentinvoer 
voor 200 vel

fi-6770

fi-6670
Klein en ergonomisch
Eventueel ruimtegebruik is dankzij de designfuncties geen punt voor de fi-6670 en 
fi-6770. De fi-6770 heeft een automatische documentinvoer die 180 graden kan 
draaien en horizontaal kan worden bewogen, zodat deze in tal van standen voor 
links- of rechtshandige gebruikers en voor scangemak kan worden geplaatst. De 
bedieningspanelen voor de gebruiker kunnen aan elke zijde van de fi-6670 worden 
geplaatst, zodat dat de scannerfuncties altijd toegankelijk zijn. 

Beide scanners zijn opmerkelijk compact en indrukwekkend krachtig voor hun 
lichte gewicht. De fi-6670 weegt slechts 17 kg en is 641 x 432 x 300 mm 
(B x D x H). De invoerlade kan worden verwijderd en de uitvoerlade kan 
worden weggeklapt als u deze niet gebruikt, om de breedte bijna te halveren. 
De fi-6770 weegt 35 kg en is 690 x 500 x 342 mm (B x D x H). Er is over elke 
parameter nagedacht, om een scanner te bieden die zo min mogelijk ruimte 
inneemt en de operator maximaal comfort biedt.

Papierverwerking en beeldverbeteringssoftware met het 
oog op efficiëntie
De fi-6670- en fi-6770-scanner zijn uniek wat hun papierbaan betreft: die is 
100% recht! Door deze rechte functionaliteit hebben documenten en gebruikers 
niet langer te kampen met onnodige stress.

De fi-6670 en fi-6770 zijn voorzien van krachtige software om scan- en 
documentbeheerbewerkingen te automatiseren. Het PaperStream IP (TWAIN & 
ISIS™)-stuurprogramma produceert geoptimaliseerde beeldgegevens zonder de 
scannerinstellingen voor verschillende documenttypen te hoeven aanpassen. 
PaperStream Capture is een toepassing voor het scannen van afbeeldingen waarmee 
operatoren afbeeldingen van uitzonderlijke kwaliteit kunnen maken. Het stelt ze in 
staat afbeeldingen direct in de normale workflow van de gebruiker te importeren. 

Om de persoonlijke productiviteit te verbeteren kunnen afzonderlijke gebruikers met 
ScanSnap Manager voor de fi-serie snel ad hoc-scantaken uitvoeren en documenten 
naar Microsoft Office-toepassingen en Microsoft SharePoint overbrengen. 

Beheer vanaf één locatie
Met de Scanner Central Admin-software kunt u de scanners van Fujitsu vanaf 
één locatie in het wereldwijde systeem beheren en onderhouden. Zo beperkt 
u de tijd dat de scanner niet kan worden gebruikt.
 
Interfaces en compatibiliteit
Via het geïntegreerde bedieningspaneel en LED-scherm ziet u in één oogopslag 
de instellingen, de bedrijfsstatus en andere informatie. De fi-6670 en fi-6770 
kunnen via USB- en SCSI-interfaces worden bediend, zodat er directe controle via 
TWAIN- en ISIS-stuurprogramma’s mogelijk is.

Post Imprinter (fi-667PR)  

De optionele imprintereenheid drukt na het 

scannen identificatiemarkeringen zoals 

datums, alfanumerieke codes en symbolen 

af op de achterzijde van het originele 

document. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 

om aan bepaalde regels te voldoen.

De imprinter kan als bewijs dienen 

dat documenten zijn vastgelegd of, in 

combinatie met een virtuele imprint 

op de gedigitaliseerde afbeelding, als 

kruisverwijzing worden gebruikt.  

{artikelnummer – PA03576-D101}

Optionele extra‘s
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Specificaties

Gebundelde software

*1 Met de fi-6670/fi-6770 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 3.048 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 De Ultra SCSI-interface kan niet tegelijk met 
USB 2.0 worden gebruikt.

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

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

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

*11 Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, 
afhankelijk van geografische locatie. Neem 
contact met ons op voor meer informatie.

Model fi-6670 fi-6770
Ondersteunde besturingssystemen Zie http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaqs/ voor meer informatie 

Scannertype ADF (automatische documentinvoer) Automatische documentinvoer en flatbedfunctie
Scanmodi Enkelzijdig / dubbelzijdig, kleur / grijswaarden / zwart-wit
Beeldsensortype Kleur-CCD (Charge Coupled Device) x 2 Kleur-CCD (Charge Coupled Device) x 3
Lichtbron CCD-lamp x 4 CCD-lamp x 6

Documentgrootte
Automatische documentinvoer, Minimum: A8 staand (52 x 74 mm) / Maximum: A3 (297 x 420 mm)

Lange pagina's scannen: 3048 mm*1

– Flatbed Maximum: 304,8 x 457,2 mm
Aanbevolen papiergewicht 31 tot 209 g/m2

Scansnelheid (A4 liggend)*2 
 Kleur*3 / grijswaarden*3 / zwart-wit

Enkelzijdig: 90 ppm (200 dpi), dubbelzijdig: 180 ipm (200 dpi) Enkelzijdig: 80 ppm (300 dpi), dubbelzijdig: 160 ipm (300 dpi)
– Flatbed: 0,6 seconde (200 dpi), 0,7 seconde (300 dpi)

Scansnelheid (A4 staand)*2 
 Kleur*3 / grijswaarden*3 / zwart-wit

Enkelzijdig: 70 ppm (200 dpi), dubbelzijdig: 140 ipm (200 dpi) Enkelzijdig: 60 ppm (300 dpi), dubbelzijdig: 120 ipm (300 dpi)
– Flatbed: 0,9 seconde (200 dpi), 1,1 seconde (300 dpi)

Capaciteit papierbaan*4 200 vel (A4: 80 g/m2) (actieve laadbare ADF)

Achtergrondkleuren Wit / Zwart (selecteerbaar)
Automatische documentinvoer Wit / Zwart (selecteerbaar)

Flatbed: Wit (zwart is optioneel)
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, grijswaarden: 8 bits, zwart-wit: 1 bits 
Interface*7 / Vorm aansluiting Ultra SCSI, USB 2.0, USB 1.1 (selecteerbaar) / Ultra SCSI: Afschermingstype 50-pens (pentype), 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: 130 W of minder (slaapstand: 3 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)*8 / Gewicht 641 x 432 x 300 mm / 17 kg 690 x 500 x 342 mm / 35 kg

Meegeleverde software / Stuurprogramma‘s 
PaperStream IP Driver (TWAIN en ISIS™), 2D Barcode voor PaperStream, softwarebedieningspaneel, Foutherstelhandleiding, PaperStream 

Capture, ScanSnap Manager voor de fi-serie, Scanner Central Admin-hulpmiddelen

Milieutechnische naleving ENERGY STAR® / RoHS*9 / Ecodesign*10

Overig Detectie van dubbele invoer Ultrasone sensor voor detectie van dubbele invoer
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs) 1 Jaar Standaardgarantie: Onsite Service - Respons op de volgende werkdag

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.

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

Onsite Service = Bezoek door monteur met reserveonderdelenkit om het product bij u op locatie te repareren.
Preventieve Onderhoud = Gepland bezoek door een monteur om het apparaat te demonteren, reinigen, smeren, opnieuw kalibreren, monteren en testen.

Optionele Service plannen*11 Bestellen met onderdelennummer Service beschrijving
Verlengde Garantie U3-EXTW-LVP 3 Jaar Verlengde Garantie: Onsite Service - Respons op de volgende werkdag
Brons Serviceplan U3-BRZE-LVP 3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld
Zilver Serviceplan U3-SILV-LVP 3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld +1 Preventieve Onderhoud per Jaar
Goud Serviceplan U3-GOLD-LVP 3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld +2 Preventieve Onderhoud per Jaar
Platina Serviceplan U3-PLAT-LVP 3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld +3 Preventieve Onderhoud per Jaar


