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Fujitsu biedt het meest uitgebreide assortiment 
documentscanners op de huidige markt. Ze worden volgens 
de hoogste kwaliteitscriteria gefabriceerd en hebben een 
uitmuntende reputatie vanwege hun betrouwbaarheid. 
Volgens een onafhankelijk onderzoek* verkoopt Fujitsu meer 
documentscanners in Europa dan al de concurrenten samen.

Of uw toepassing nu documentbeheer, archivering, werkstroom- 
of formulierenverwerking met zich meebrengt, Fujitsu heeft 
hoogstwaarschijnlijk de optimale oplossing voor de digitalisering 
van uw documenten en gegevens.

DE FUJITSU SCANNERS BIEDEN U:

De mogelijkheid om papierformaten te scannen, van naamkaarten 
tot A3.
Scansnelheden van 15 tot 200 beelden per minuut.
Automatische documentinvoer is standaarduitrusting.
Simplex/Duplex scanning.
Scannen in kleur, of in wit-zwart, of in grijsschaal.
Upgrade van het beeldmateriaal voor documenten van slechte 
kwaliteit of met gemengde kleuren.
Bijkomende technologiën.
SCSI & USB modellen.

Fujitsu Europe Limited is sinds 1981 aanwezig in het Verenigd 
Koninkrijk als dochtermaatschappij van Fujitsu Limited, de reus in 
Global Electronics. De onderneming is een erkende player op de 
markt van de EMEA randapparatuur en een zeer belangrijke verdeler 
van een volledige assortissement scanners en producten voor 
computergeheugen.

Fujitsu Limited is ook een leidinggevende leverancier van 
oplossingen op het gebied van de informatietechnologie 
voor de globale markt en steunt daarvoor op het Internet. 
Op wereldvlak bestaat Fujitsu Limited uit meer dan 500 bedrijven 
en dochtermaatschappijen waaronder ICL, Amdahl en DMR 
Consulting. Tijdens vorig boekjaar (geëindigd op 31 maart 2006) 
bedroeg het geconsolideerde omzetcijfer 4,8 biljoen yen (of 
$40,6 miljard). De toonaangevende technologiën van Fujitsu, de 
computer- en telecommunicatieplatformen van wereldklasse, en 
de globale expertise van meer dan 60.000 deskundigen maken 
van het bedrijf een noordzakelijke schakel tussen het Internet 
en de klanten. Al bij al beschikt de Fujitsu groep over 157.000 
werknemers en is actief in meer dan 60 landen.

* McArthur Stroud International
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50 Sheets

ScanSnap S510 – Nieuw product

De ScanSnap S510 wordt bediend 
via een unieke driver*. Een heuse 
professionele PDF scanner voor 
het scannen op aanvraag zonder 
extra werk.

De ScanSnap S510 kan tot 18 
pagina’s per minuut omzetten in een 

PDF-bestand door een enkele knopdruk.

Het verleent de gebruiker twee unieke 
methoden om (optioneel) adresseerbare PDF-

bestanden te creëren “on-the-fl y” per document of om 
de ScanSnap Organizer zodanig in te stellen dat het een 
OCR-proces initieert wanneer de CPU van de computer 
begint te vertragen. De Organizer kan PDF-inhoud 
verwerken en laat de gebruiker voldoende ruimte over om 
in het document te zoomen en te doorbladeren, zonder het 
bestand zelf te lanceren. Het zoeken naar sleutelwoorden 
kan ook op om het even welk PDF-bestand met tekst 
geïnitieerd worden. De ScanSnap S510 kan papier- in 
Word-documenten converteren, in Excel spreadsheets, 
PowerPoint 2003 presentaties of naamkaartcontacten 
voor Outlook, Act! en Goldmine. De uitgebreide 
compressiemogelijkheden van de ScanSnap S510 maken 
het mogelijk om emails op een effi  ciënte wijze naar 
papierdocumenten te converteren, via één enkele toets.

Het scannerpakket bevat de volledige versie van Adobe® 
Acrobat® 8.0 Standard, ABBYY® FineReader voor ScanSnap 
software, ScanSnap Organizer en CardMinder, en het 
beheerprogramma voor naamkaarten. De ScanSnap S510 
bezit ook de nieuwe “Quick Menu” functie.

*  Het gebruik van de ScanSnap S510 is niet mogelijk als u TWAIN of ISIS drivers gebruikt.

De ScanSnap S500M is een unieke PDF-scanner 
die recurrente kantoortaken vergemakkelijkt 
binnen een Macintosh omgeving. Die 
scanner verzorgt een eenvoudige 
scanning van topkwaliteit voor de 
typische kantoordocumenten.

Via een eenvoudige knopdruk*, is de 
ScanSnap S500M zeer goed in staat om 
papier- in PDF-bestanden om te zetten. 
Die bestanden kunnen later adresseerbaar 
gemaakt worden, via het initialiseren van de 
OCR-functie die deel uitmaakt van de volledige 
versie van Adobe® Acrobat® 7.0 Standard. Hierdoor 
verdwijnen meteen de documenten die zich op uw bureau 
opstapelen, terwijl de gegevens steeds voorhanden blijven.

ScanSnap Manager en 
Adobe® Acrobat® Standard

Dankzij de ScanSnap Manager, de driver van de scanner, 
kunnen er meer gesofi stikeerde acties uitgevoerd worden. 
Het volstaat de volgende parameters te defi niëren, namelijk:

Automatische criteria voor het benamen van 
bestanden (index, datum)
Compressieniveau voor beeldgegevens. 
Basisarchivering maakt hogere compressieniveaus 
mogelijk voor bestanden van kleinere grootte
Automatsche kleur- en formaatdetectie
Automatsch verwijderen van blanco pagina’s in duplex mode.

De mogelijkheden om die complete kantooroplossing te 
gebruiken ontstaan uit een combinatie van de ScanSnap 
S500M en de volledige versie van Adobe® Acrobat® 7.0 
Standard. Samenwerken in teamverband aan de hand van 
oorspronkelijke documenten is nu elektronisch mogelijk.

* Het gebruik van de ScanSnap S500M is niet mogelijk als u TWAIN of ISIS drivers gebruikt.
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ScanSnap S500M

Simplex

18 ppm

Duplex

36 ipm

600 dpi

Simplex

18 ppm

Duplex

36 ipm

600 dpi

Pick roller – 100.000 bladen of 1 jaar

Paper Selection Module 50.000 bladen of 1 jaar

Carrier Sheet voor A3 documenten

Draagtas

Opties en consumables (S510 en S500M)



6

50 to
600 dpi

fi -5110C

7

50 to
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Simplex
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fi -5015C 

De fi -5015C van Fujitsu maakt het 
leven op in de kantoorruimte 
gemakkelijker en effi  ciënter. 
Met een ingebouwde ADF 
(Automatic Document Feeder) is 

de gebuiker in staat om continu 
tot 50 pagina’s te verwerken, in een 

bundel, in plaats van ze één na één te 
digitaliseren. Pagina’s worden gescand 

aan snelheden tot 15 pagina’s per minuut 
en indien er delicate of gebonden documenten 

gescand moeten worden, kan dit gebeuren via het 
ingebouwde fl atbed (tafel).

De fi -5015C is ontworpen voor de professionele 
kantoorgebruikers, maar ook voor persoonlijk gebruik en 
om makkelijk zijn plaats te vinden in oplossingen voor het 
documentbeheer, via zijn TWAIN en ISIS drivers. Typische 
taken die verband houden met documenten, zoals het 
opslaan, het persoonlijk archiveren en support van de 
werkstroom zijn nu mogelijk dankzij dit toestel en zijn 
inhoudelijke troeven.

Deze toespassing bestaat uit een scanner, de volledige 
versies van Adobe® Acrobat® 7.0 Standard en uit de 
toepassing voor tekstherkenning ABBYY® FineReader 
8.0 Professional, maar ook ScandAll, een gemakkelijke 
digitaliseringstoepassing.

Alles wat ook nodig is om een bestand te scannen, om 
gescande copies naar de printer te sturen, om gegevens 
uit documenten te halen die door de tool ABBYY® OCR 
verwerkt werden, kunt u terugvinden in dit fi -5015C-pakket.

fi -5110C

De fi -5110C scanner van Fujitsu is een 
eenvoudige en aanvaardbare manier voor 
de gebruikers om het documentbeheer op 
een professionele wijze te benaderen. Het 
archiveren, verwerken en doorsturen van 
gewone documenten behoren nu tot 
de mogelijkheden. Indien gebruikt in 
combinatie met de nodige software, zal 
deze scanner op een pertinente manier 
de dagdagelijkse kantoorroutine in KMO’s, 
geneeskundige kantoren of advocatenkantoren 
vergemakkelijken.

Gemakkelijk gebruik, zonder inspanningen en op 
een haast intuitieve wijze. Via de ingebouwde TWAIN 
of ISIS drivers kan de scanner gecontroleerd worden 
vanuit de meeste oplossingen voor documentbeheer. 
Het kan tevens gecontroleerd worden door zijn eigen 
programmeerbaar gebruikerstoetsenbord, voor het 
rechtstreeks scannen van faxen, prints of emails.

De scansnelheid van de fi -5110C schommelt tussen 
15 ppm en 30 ipm in mono, grijsschalen en kleur, via 
het ADF-systeem met een capaciteit van 50 pagina’s. 
Papierformaten van naamkaarten tot A4 of zelfs bijzonder 
lange documenten kunnen hierdoor gemakkelijk gescand 
worden. De scanner bevat ook een volledige versie van 
Adobe® Acrobat® 7.0 Standard om een PDF-bestand te 
kunnen aanmaken. 

Bovendien bezit de 
fi -5110C een volledige 
versie van ABBYY® 
FineReader 8.0 
Professional. Door 

deze toepassing kan men 
tekstinformatie vanuit 

documenten digitaliseren 
en opslaan in verschillende 

bestandformaten zoals PDF, 
DOC en XML.

50 Sheets

Simplex

15 ppm

fi -5110C met 

open deksel
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fi -5120C en fi -5220C

Het gebruik van de fi -5120C en de 
fi -5220C voor het digitaliseren van 
documenten op een dagelijkse 
basis past perfect bij de individuele 
behoeften. Daarom kunnen niet 
alleen de resolutie, de kleurmode of 
het outputformaat bepaald worden, 
maar de gebruiker kan ook beslissen 
om andere functies in te schakkelen 
zoals de image emphasis, error diff usion, het 
verwijderen van moiré, dithering, drop out colour 
defi nition, auto cropping, deskew en wijziging van de 
achtergrondkleur(en). 

Bovendien, wanneer er documentenbundels in mono 
gescand worden, bieden beide scanners de functie 
‘Advanced Dynamic Threshold Control’ aan. Hiermee 
wordt ieder blad afzonderlijk geoptimaliseerd tot het een 
zichtbare kwaliteit vertoont en tot het duidelijk is dat het 
later opnieuw gebruikt kan worden voor opdrachten zoals 
OCR/ICR. Op die manier krijgt de gebruiker telkens opnieuw 
een blad van uitmuntende kwaliteit voorgeschoteld.

Een extra imprinter (optioneel) voor de fi -5120C scanner 
maakt het afdrukken van een stempel (tot 40 karakters) 
op de achterzijde van alle gescande documenten 
mogelijk, als bewijs bijvoorbeeld dat alle documenten 
wel degelijk gescand werden.

Optioneel ook beschikbaar voor beide scanners: een 
uitbreiding van de driver Soft IPC V.2.5 die kan ingezet worden 
om de doeltreff endheid van het scanwerk te verhogen.

Deze modellen van Fujitsu scanners beschikken over een 
volledige licentie van Kofax VRS 4.1 Basic voor de grootste 
eenvoud in het digitaliseren en een gestroomlijnd 
automatisch business proces. Met die scanners zijn de 
informatiewerkers in staat om zich te concentreren op 
hun productieve opdrachten terwijl er een support 
verleend wordt om gegevens te digitaliseren die zich op 
een papierdocument bevinden, als het ware door één 
enkele knopdruk. VRS wijzigt op een dynamische wijze de 
afstemming van de scanner voor ieder apart document, 
zodat de beelden haast perfect weergegeven worden 
bij elke scan. Zodoende wordt u geleidelijk aan een 
professionele scanningdeskundige.

600 dpi

De fi -5120C en fi -5220C 
desktopscanners van Fujitsu zijn 
ideaal voor KMO’s en middelgrote 
bedrijven die een behoefte hebben 
aan archiveren van documenten, 

inscannen van verslagen in OCR, 
implementatie van een effi  cient 

documentbeheersysteem of zelfs 
werkstroomoplossingen die individueel of 

in groepsverband benut worden.

Beide scanners bieden indrukwekkende grote 
scansnelheden aan, tot 30 afzonderlijke pagina’s of 60 
afbeeldingen per minuut in mono of kleur aan 150 dpi. Het 
automatisch voedingssysteem van 50 pagina’s is ideaal voor 
het scannen van verschillende pagina’s tellende documenten 
(zonder verplichte aanwezigheid van de operator) en doet 
het ook uitstekend voor gemengde formaten (van A8 tot A4) 
die gescand moeten worden. De fi -5120C bevat tevens 
een “foldaway output tray” waardoor de omvang van het 
bedekkingsgebied tot een minimum wordt herleid.

Wanneer kostbare documenten gescand moeten worden, 
of foto’s, tijdschrifentpagina’s of boeken is de fi -5220C 
scanner de uitstekende oplossing dankzij zijn  fl atbed-
functie en de ADF.

De verwerking van het papier geschiedt ook op een zeer 
betrouwbare wijze met scanners van dit type. Dankzij de 
rechtlijnige papierweg worden de bladen gemakkelijk 
ingevoerd. Een unicum voor deze scannerklasse: het 
ingebouwde ultrasonische detectiemechanisme voor 
de dubbele voeding dat de werking onmiddellijk 
stopzet indien er twee of meerdere bladen in de scanner 
gelijktijdig worden ingevoerd.

Resoluties tot 600 dpi kunnen uiteraard bereikt worden 
via de fi -5120C en fi -5220C scanners, en een brede 
waaier aan procesfuncties maken het mogelijk om de 
beelden te verscherpen, zelfs wanneer de oorspronkelijke 
documenten van uiterst slechte kwaliteit blijken te zijn. 
De gebruiker kan een selectie maken uit een uitgebreide 
keuze van outputformaten voor zijn bestanden, namelijk  
TIFF, JPEG, BMP en PDF onder andere. Een volledige 
versie van Adobe® Acrobat® 7.0 Standard maakt deel uit 
van beide scanners. De fi -5120C en fi -5220C scanners 
verwerken en optimaliseren het beeldmateriaal tijdens het 
scannen via hun eigen hardware.

8
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fi -5530C 

De fi -5530C is de kleinste 
scanner in zijn categorie die 
een dubbele interface SCSI/USB 
2.0 en een A3 (of A4 liggend 
formaat) ADF biedt waarmee 

het tot 100 bladen  formaat 
varieert van A8 tot A3. Door zijn 

specifi eke ruimtesparende design 
kan deze scanner zelfs in de kleinste 

kantoorruimten zijn plaatsje vinden, en zijn 
output tray kan dichtgevouwd worden als het 

niet gebruikt wordt.

De scanner heeft een uitzonderlijke scansnelheid van 600 
dpi resolutie maximum, 35 pagina’s per minuut kunnen 
aan 200 dpi in staand formaat mode en tot 47 pagina’s in 
liggend formaat mode. Duplex scannen is ook mogelijk, 
respectief aan 70 en 94 ipm.

Deze scanners zijn ontworpen in functie van de 
gebruikers. Er zijn eenvoudige “scan en send” knoppen 
waardoor alles door één enkele knopdruk kan gebeuren. 
Het potentiële risico van herscannen en controle 
uitoefenen is tot een minimum herleid dankzij de 
ingebouwde ultrasonische detectie van dubbele voeding. 
Hierdoor wordt er vermeden dat twee of meerdere 
bladen papier tegelijk worden ingevoerd. Bladen kunnen 
opgedraaid worden en papierformaat wordt automatisch 
gedetecteerd. Auto-cropping en auto-deskew dragen bij 
tot de upgrade van het beeldmateriaal.

Met de fi -5530C krijgt u een volledige licentie voor Kofax 
VRS 4.1 Basic voor de grootste eenvoud in het digitaliseren 
en een gestroomlijnd automatisch business proces. Met 
die scanners zijn de informatiewerkers in staat om zich te 
concentreren op hun productieve opdrachten terwijl er 
een support verleend wordt om gegevens te digitaliseren 
die zich op een papierdocument bevinden, als het ware 
door één enkele knopdruk. VRS wijzigt op een dynamische 
wijze de afstemming van de scanner voor ieder apart 
document, zodat de beelden haast perfect weergegeven 
worden by elke scan. Zodoende wordt u geleidelijk aan een 
professionele scanningdeskundige.

Een imprinter (optioneel) is beschikbaar om een stempel 
(tot 40 karakters) op de achterzijde van alle gescande 
documenten te plaatsen, als bewijsstuk dat ze wel 
degelijk gescand worden.

11

fi -4340C

De Fujitsu fi -4340C is een ideale scanner 
voor een uitgebreid assortissement van 
departementtoepassingen. Die scanner 
werkt met een 600 dpi camera en verzorgt 
scans van topkwaliteit, niet alléén voor 
het beheren van typische documenten, 
maar ook voor grafi eken voor 
Internetprojecten bijvoorbeeld.

De fi -4340C biedt de mogelijkheid 
om tot 40 bladen per minuut in simplex 
(80 ipm duplex) te scannen en 16 pagina’s per minuut 
in kleur (29 ipm duplex). De ADF heeft een capaciteit van 
100 bladen en kan documenten verwerken van A8 tot 
A4 formaat. De fi -4340C bezit een system voor de detectie 
van dubbel papierinvoer en is tevens uitgerust met een 
selecteerbare USB 2.0 of SCSI-2 interface.

De fi -4340C is uitgerust met een volledige licentie van 
Kofax VRS 4.1 Basic voor de grootste eenvoud in het 
digitaliseren en een gestroomlijnd automatisch business 
proces. Met die scanners zijn de informatiewerkers 
in staat om zich te concentreren op hun productieve 
opdrachten terwijl er een support verleend wordt om 
gegevens te digitaliseren die zich op een papierdocument 
bevinden, als het ware door één enkele knopdruk. VRS 
wijzigt op een dynamische wijze de instelling van de 
scanner voor ieder apart document, zodat de beelden 
haast perfect weergegeven worden by elke scan. 
Zodoende wordt u geleidelijk aan een professionele 
scanningdeskundige.

Een imprinter (optioneel) is beschikbaar om een stempel 
(tot 40 karakters) op de achterzijde van alle gescande 
documenten te plaatsen, als bewijsstuk dat ze wel 
degelijk gescand werden. 

Als er grote volumes van dezelfde documenten in 
monochrome mode gescand worden, kan de optionele 
Fujitsu Soft IPC software de gebruiker helpen om vooraf 
bepaalde scanprofi elen te selecteren om optimale 
beeldresultaten te bekomen. Deze software is zelfs in 
staat om multistreaming beelden in mono en in kleur in 
dezelfde scan te processen.

Simplex

35 ppm

100 Sheets

Duplex

70 ipm

600 dpi

100 Sheets

Simplex

16 ppm

Duplex

29 ipm

600 dpi
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Gezien het papier helemaal rechtlijnig wordt 
ingebracht, kunnen er zeer dikke 
(maximum 203g/m2) of uiterst 
dunne (minimum 41g/m2) bladen 
continu ingevoerd worden.

Beide scanners zijn uitgerust met 
een volledige licentie van Kofax VRS 
4.1 Basic voor de grootste eenvoud 
in het digitaliseren en een gestroomlijnd 
automatisch business proces. Met die scanners 
zijn de informatiewerkers in staat om zich te 
concentreren op hun productieve opdrachten terwijl 
er een support verleend wordt om gegevens te 
digitaliseren die zich op een papierdocument bevinden, 
als het ware door één enkele knopdruk. VRS wijzigt 
op een dynamische wijze de afstemming van de 
scanner voor ieder apart document, zodat de beelden 
haast perfect weergegeven worden by elke scan. 
Zodoende wordt u geleidelijk aan een professionele 
scanningdeskundige.

Adobe® Acrobat® 7.0 Standard is aanwezig in beide 
scanners en optioneel om de scanningproductiviteit 
nog verder te ontwikkelen tot het scannen van 
documentenbundels, is Fujitsu Soft IPC beschikbaar.

Een imprinter (optioneel)
is beschikbaar op 
de fi -5650C om een 
stempel (met vooraf 
bepaalde karakters) op 
de achterzijde van alle 
gescande documenten 
te plaatsen, als 
bewijsstuk dat ze 
wel degelijk gescand 
worden 

De fi -5650C en fi -5750C scanners 
van Fujitsu bieden ergonomische 
en functionele uitmuntendheid 
voor departementomgevingen.

Beide toestellen scannen aan de 
verbluff ende snelheid van 55 A4 

staand formaat pagina’s per minuut 
aan 300 dpi in kleur, grijsschaal 

of mono. Wanneer er recto-verso 
documenten gescand moeten worden, 

kunnen tot 110 beelden per minuut bereikt 
worden. Wanneer de documenten in A4 liggend 

formaat gescand worden, kunnen snelheden tot 144 ipm 
geëvenaard worden.

De fi -5650C is 
een uniek toestel 
uitgerust met een 
ADF van 200 bladen 
voor gemengde 
formaten, van A8 
tot A3. ADF kan 180° 
geroteerd worden 
zodat de gebruiker de scanposities kan selecteren in 
functie van zijn voorkeur en de ruimtemogelijkheden. 
De fi -5750C biedt tevens ook een ingebouwd systeem 
aan voor het gemakkelijk scannen van gebonden of 
delicate documenten.

Beide scanners bieden de gebruiker hoogstaande 
verwerkingcapaciteiten aan, met een ultrasonische 
detectie voor dubbele voeding in de standaarduitrusting. 
Verder is er een aantal upgradefunctionaliteiten zoals 
deskew (waardoor de scheefl iggende documenten 
rechtgezet worden wanneer het scannen aan de gang is) 
en autocropping (waardoor er verzekerd wordt dat enkel 
de gescande zone van gemengde documenten werkelijk 
op het scherm verschijnen).

De fi -5650C en fi -5750C zijn beide zeer goed in staat  om 
papier van verschillende kwaliteiten in te voeren, zonder 
onderbreking van het proces aangezien ze toch “bottom 
up” ingebracht worden zodanig dat de gebruiker continu 
de ADF kan bevoorraden.

fi -5650C en fi -5750C

200 Sheets

Simplex

55 ppm

600 dpi

Duplex

110 ipm

13

fi -5650C met 

imprinter

 fi -5650C
 fi -5750C
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Met een Ultra Wide SCSI interface, een Third Party 
interface slot en tot 256 MB aan geheugen, is de 
fi ¬4860C2 bedoeld voor het digitaliseren van 
documenten en andere data met een buitengewone 
beeldkwaliteit en met een grote kost/performantie ratio.

De Kofax VRS 4.1 Professional hardware is gebundeld 
aan de fi -4860C2 en kan benut worden voor een 
extra beeldupgrade in het scanproces. De hardware 
kan zelfs gecombineerd worden om gedigitaliseerde 
beelddocumenten te ontvangen van grote kwaliteit 
en ze eisen weinig of geen extra manuele interventie. 
De typische eigenschappen: een intelligente 
herkenning van de inhoudsrichting en 
zelf-rotatie, automatische kleurdetectie, 
detectie en verwijdering van blanco 
bladzijden, saturatie van de 
achtergrond.

De compacte fi -4860C2 scanner van Fujitsu met zijn 
ongeloofl ijk kleine footprint en geringe geluidsemissie 
verzorgt topkwaliteit CCD-technologie waarmee 
de gebruikers in staat zijn resoluties te selecteren 
tot 400 dpi. Dit is ideaal voor OCR-toepassingen die 
een topbeeldkwaliteit vereisen voor een optimale 
herkenningsniveau.

fi -5110C
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fi -4860C2

The fi -4860C2 scanner van Fujitsu 
biedt de gebruiker scansnelheden 
aan van 74 ppm beide in mono en 
in kleur, en 148 ipm in duplex 
(alle aangegeven snelheden 
zijn bestemd voor 200 dpi 

in liggend formaat). 
 

Er kunnen hiermee tot 20.000 
documenten per dag gescand worden 

dankzij het grootschalige invoermagazijn 
(hopper) van 500 pagina’s waarmee er gemengde 

documenten van A7 tot A3 formaat gescand kunnen 
worden, met resoluties tot 400 dpi. Het is ook mogelijk 
om de scanner manueel te voeden.

De fi -4860C2 is een uiterst kleine (52 op 43 cm) en 
compacte scanner met een kleine footprint, met een 
vouwbaar invoermagazijn en afl egvak (stacker).

De fi -4860C2 is uitgerust met een ultrasonische 
detectietechnologie voor de dubbele voeding, 
waardoor er geen beelden verloren kunnen gaan 
en grotere bundels van gemengde documenttypen 
snel en automatisch gescand kunnen worden op een 
betrouwbare wijze. Dankzij de dynamische papierinvoer 
kunnen er uiterst dunne bladen gescand worden. De fi -
4860C2 is ook uitgerust met sensors in de lengte die ook 
dubbele voeding detecteren.

De fi -4860C2 biedt de gebruiker hardware aan met 
deskew- en autocroppingfuncties. Deskew garandeerd 
dat indien er documenten niet rechtlijnig in de scanner 
geplaatst worden, ze toch rechtgetrokken worden op het 
moment van het scannen. Autocropping betekent dat 
enkel het juiste format op het scherm verschijnt wanneer 
er gemengde documenten gescand worden.

Optioneel zijn er ook pre- en post-imprinters waardoor 
er 40 karaktertellende indexen op de voor- of achterzijde 
van de gescande documenten geprint kunnen worden. 
Deze extra beveiliging kan vereist worden in sectoren 
zoals de bankwereld of de verzekeringen, en kan 
gecombineerd worden met de virtuele imprintingfunctie 
die door de driver bestuurd wordt. 

500 Sheets

Simplex

60 ppm

Duplex

120 ipm

400 dpi

Post Imprinter

Pre Imprinter
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Kofax VRS 4.1 Professional maakt integraal deel ui van de 
fi -5900C en de hardware kan zelfs gecombineerd worden 
om gedigitaliseerde beelddocumenten te ontvangen van 
grote kwaliteit en ze eisen weinig of geen extra manuele 
interventie. De typische eigenschappen: een intelligente 
herkenning van de inhoudsrichting en zelf-rotatie, 
automatische kleurdetectie, detectie en verwijdering van 
blanco bladzijden, saturatie van de achtergrond.

Optioneel zijn er ook pre- en post-imprinters waardoor er 
40 karaktertellende indexen op de voor- of achterzijde van 
de gescande documenten geprint kunnen worden. Deze 
extra beveiliging kan vereist worden in sectoren zoals de 
bankwereld of de verzekeringen, en kan gecombineerd 
worden met de virtuele imprintingfunctie die door de 
driver bestuurd wordt.

Andere eigenschappen zijn onder andere: het vermogen 
om tot acht hoofdtalen te ondersteunen in de bediening, 
de driver en de handleiding. Een actieve “stacking 
tray” voor nette bundels draagt ertoe bij dat 
de bladen niet zouden krullen. De fi -5900C 
produceert haast geen lawaai terwijl 
het in dienst is (minder dan 55 dB). 
De toegang tot alle consumables 
en papierpadzones is gemakkelijk. 
Wanneer het niet gebruikt 
wordtkan het hoppermodule 
gesloten worden. Dit garandeert dat 
er een minimum aan desktopruimte 
gebruikt wordt en dat het binnenste 
gedeelte van de scanner vrij van stof 
is bewaard.

fi -5110C
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De fi -5900C is een scanner op 
productieniveau, ontworpen voor 
toepassingen die grote volumes 
moeten kunnen scannen op een 
betrouwbare en snelle manier, 
en de pre- en post-processing 

opdrachten van de gebruiker tot 
een minimum moeten herleiden. 

De fi -5900C kan een grote waaier van 
papierkwaliteiten scannen, in verschillende 

formaten gaande van A8 tot A3 en formaten 
gaande van 31 tot 209 g/m2 dankzij een hopper met 

een capaciteit van 500 bladen.

De fi -5900C voorziet selecteerbare procesopties via de 
TWAIN of ISIS driver instellingen. Ze steunen op  UW-SCSI 
en USB 2.0 interfaces met auto-binarisatie. Verder is de 
scanner ook uitgerust met een Kofax 4.1 Professional 
interface module.

De globale procesnelheid is fel versterkt door een 
nieuwe hogesnelheidstechnologie (CCD) en de meest 
recente beeldprocessing circuits. Deze scanner is in staat 
om te digitaliseren aan resoluties tot 600 dpi, en aan 
scansnelheden van 300 dpi voor een indrukwekkend 
tempo van 125 pagina’s per minuut in simplex en 250 
beelden per minuut in duplex in kleur en mono modes 
(A4 liggend formaat).

De fi -5900C is uitgerust met drie afzonderlijke 
ultrasonische sensors die de betrouwbaarheid van de 
dubbelvoedingdetectie sterk verhogen. Samen met een 
superieure verwerking van het papier en een continue 
beveiliging van de documenten kunnen wij u verzekeren 
dat de sensoren een overskewincident identifi ceren en het 
scanproces onderbreken om alle mogelijke schade aan het 
document te vermijden, wanneer er kleverige of stapels 
documenten zich in de documentenbundel bevinden.

Om te vermijden dat de hoeken van de bladen niet 
zouden gescand worden, beschikt de fi -5900C over 
meerdere sensoren die de voor- en achterkanten van de 
documenten ontdekken, en het traject van het papier 
controleren in de scanner. Hierdoor wordt het papier 
gescand tot op het ogenblik dat de achterkant de 
scanzone is voorbijgekomen, en profi teert van de grotere 
breedte van de hogesnelheidsmodulen CCD.

fi -5900C – Nieuw product

500 Sheets

Simplex

125 ppm

Duplex

250 ipm

600 dpi
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De fi -5000N netwerkadapter voor 
documentenscanners breidt de 
mogelijkheden uit om professionele 
scansystemen in de werkgroep te 
benutten. Meer in het bijzonder, 
de modellen fi -5120C, fi -5220C en 
fi -5530C van Fujitsu kunnen toegang 
verlenen aan meerdere gebruikers 
zonder functiebeperking. Toegang 
wordt aldus gemakkelijk, veilig en zeker.

Uitbreiding van scannergebruik
Met de fi -5000N wordt het mogelijk om de verbonden 
documentenscanner vanuit twee richtingen te gebruiken:

1. Scan-to-Network

In dit scenario wordt de scanprocedure vanuit de 
scanner zelf geïnitieerd. De gebruiker begeeft zich naar 
de fi -5000N en meldt zich aan via zijn vingerafdruk om 
een vooraf bepaalde scanprofi el te activeren (resolutie, 
oriëntering, doelformaat, doeldossier). Dan plaatst hij 
zijn originele documenten op de feeder of fl atbed van de 
scanner en hij drukt op de scanknop op het toetsenbord. 
Zo wordt de scanprocedure automatisch geactiveerd.

2. Pull-from-Network

Meerdere gebruikers kunnen toegang verleend 
worden tot de fi -5000N verbonden scanner, juist alsof 
ze rechtstreeks verbonden zouden zijn met hun PC. 
Toegewezen opdrachten zoals archivering kunnen 
zonder veel operationele veranderingen gebeuren. 
De gebruiker richt zich tot de scanner vanuit zijn gewone 
DMS-toepassing en bepaalt de scanparameters zoals 

vereist. Daarna plaatst hij de documenten op 
de feeder van de scanner en hij 

activeert de scanner door 
zijn vinger te plaatsten 
op de scaneenheid voor 

vingerafdruk van de 
fi -5000N. De scanprocedure 

begint en de uitkomende fi les 
worden geleid naar 

de initiërende toepassing.

fi -5000Nfi -60F
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De fi-60F is de eerste 
documentenscanner met een 
echte flatbed-only die door 
Fujitsu ontwikkeld is, speciaal 
voor het eenvoudig en snel 

scannen van afzonderlijke 
documenten. Het ontwerp 

is ultracompact en vrij van alle 
mogelijke interferenties. Dankzij het 

flatbed kunnen documenten gescand 
worden van  105 x 148 mm (A6 formaat) in kleur 

(24 bit), grijsschaal (8 bit) en wit-zwart.

Documenten worden automatisch 
gescand, deskewed en cropped 

aan hun echte grootte in 
minder dan 2 seconden, 
inclusief de voorbereiding, 
de upgrade van de beelden 
en de presentatie.

De fi-60F is bedoeld voor 
verticale markten zoals banken 

en financiële instellingen, de 
medische en de toeristische sector, 

immigratie en de posterijen, kortom 
overal waar er een behoefte is aan scannen van 

documenten, zoals paspoorten bijvoorbeeld, 
of identiteitskaarten, voorschriften en rijbewijzen.

Zelfs met een open lid, worden de documenten 
automatisch gescand, de-skewed en cropped tot hun 
werkelijke grootte, ongeacht de manier waarop ze op 
het flatbed geplaatst worden.

De scanner wordt goed beheerst door de meeste 
beheersystemen voor documenten, dankzij de 
geïntegreerde TWAIN of ISIS driver en werkt in 
interface met de meeste exploitatiesystemen 
die USB 2.0 aankunnen.

18 19
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Kofax VRS 4.1 Basic en Professional

De uitzonderlijke Kofax VRS 4.1 versterking tools worden nu als 
softwarepakket bij de Fujitsu scanners geleverd.

Kofax VRS 4.1 Basic* softwarewarepakket met:

fi -5120C, fi -5220C, fi -4340C, fi -5530C, fi -5650C en fi -5750C.

Kofax VRS 4.1 Professional hardwarepakket met:
fi -4860C2 en fi -5900C.

VRS (Virtual ReScan) : revolutionaire scanning waardoor het scannen 
minder kostelijk is wat betreft voorbereidingtijd en manuele 
tussenkomst gedurende de scanprocedure. Het belangrijkste deel 
van het scannen en digitaliseren van beelden bestaat in je capaciteit 
om ze later te vinden, in te lezen en te gebruiken. Kofax VRS 4.1 Basic 
gunt de gebruikers de mogelijkheid om beelden te creëren 
die eenvoudiger geïndexeerd en gelezen worden.

Hoofdkenmerken van de VRS 4.1 zijn de volgende:
Automatische de-skew zonder degradatie van de karakters
Optimale automatische instellingen voor helderheid in functie van 
het documenttype
Contrastversterking voor vage inhoud
Auto-cropping van om het even welke achtergrond of geluid om 
kleinere grootte te bereiken van de beeldfi les
Despeckling (ontspikkeling) van de beelden

De vooruitstrevende technologie in VRS 4.1 Professional maakt de 
gescande beelden letterlijk schoon. Op hun beurt betekenen ze dan 
een geweldige optimalisering in de nauwkeurigheid van uw OCR- en 
ICR-software. VRS verhoogt de productiviteit, de effi  ciëntie en op 
langere termijn krijgt u dan een grotere rendement op investering 
voor uw scanner.

Hoofdeigenschappen van VRS 4.1 Professional zijn de volgende:
Advanced Clarity maakt zelfs onleesbare beelden leesbaar
Automatische beeldrichting wijzigd de scheve beelden, zelfs 
degenen die helemaal onderste boven verschijnen zodanig dat alle 
gedigitaliseerde beelden in dezelfde richting getoond worden.
Detectie van blancopagina’s en verwijdering uit de werkstroom
Correcte identifi catie en memorisatie van de kleuren van het 
document (onder andere: logo, foto, datumstempel) en verwijdering 
ervan als het niet integraal is (onder andere: gekleurd papiervoorraad)
“Scanner Confi guration Utility” vereenvoudigt the instelling en de 
selectie van de scanner

*Kan een upgrade ondergaan naar Kofax VRS 4.1 Professional

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Fujitsu Soft IPC V2.5 

Soft IPC V2.5 is een optioneel software voor beeldversterking voor 
de werkgroep- of departementscanners van Fujitsu. Samen met de 
TWAIN of ISIS drivers realiseert het automatisch gevorderde binarisatie 
procedures en produceert zwart-wit, en kleurbeelden tegelijk.

Simultane creatie van zwart-wit, en kleurbeelden

Oorspronkelijke documenten worden gescand en automatisch 
opgeslagen in twee afzonderlijke fi les: de ene met data in kleur, 
de tweede met monochrome gegevens. De fi le met kleuren 
dient als referentie voor het archief, terwijl de zwart-witte data 
doorgestuurd worden naar de volgende stap in de procedure, 
bijvoorbeeld tekstherkenning.

Afzonderlijke scanprofi elen voor voor- 
en achterzijde

Beide zijden van het oorspronkelijk document worden 
tegelijk gescand. De gebruiker kan bijvoorbeeld 
de voorpagina’s automatisch in kleur creëren en de 
achterzijden in zwart-wit of omgekeerd. Onder andere 
indien de achterzijden algemene voorwaarden bevatten, 
zoals op facturen.

Automatisch geoptimaliseerde monochrome scanning 

Soft IPC V2.5 levert vooraf bepaalde templates die gebruikt kunnen 
worden voor de meeste gewoonlijke documententypen. Bijvoorbeeld: 
wanneer er tekstdocumenten gescand moeten worden, dan is er een 
functie voor vaste drempelwaarde beschikbaar. Er hoeft niets gedaan te 
worden met de overige instellingen. In vergelijking zouden gemengde 
documenten (foto’s en tekst) meer aanpassingsmogelijkheden kunnen 
vergen, in het bijzonder indien er in een later stadium OCR toegepast 
moet worden. Daarom zijn er passende templates zoals OCR DTC 
of random dither, die de mogelijkheid bieden om dither-, gradatie-, 
drempel-, helderheid- en contrastwaarden te wijzigen. Wanneer er 
regelmatig documentenbundels gescand worden, dan verhoogt Fujitsu 
Soft IPC V2.5 de productiviteit op een relevante wijze.
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Benodigde drivers  Jongste versie van TWAIN of ISIS drivers

Functies met  Beelden in wit-zwart en kleur tegelijkertijd / Individueel wit-zwart of  

TWAIN driver alleen kleur voor voor- en achterzijde / 24 bit kleur

Functions with  Vaste drempel / OCR DTC (Voorfi ltering / Gradatie / Drempeltafel / 

 Smoothing / Geluidverwijdering) / DTC (Gevoeligheid / Drempel) / Trilling 

 (Trillingprofi el / Outline Detect Threshold / Helderheid / Contrast) / 

 Minimise Average Error (Outline Detect Threshold) / Helderheid / 

 Contrast) / Toevaltrilling (Trilling / Gradatie / Outline Detect Threshold / 

 Helderheid / Contrast).

 Soft IPC V2.5 Specifi caties



22

fi -5110C

23

 Scanner model Standaard Waarborg Upgrades beschikbaar bij de aankoop, 

of binnen de 30 dagen na de aankoop 

voor alle binnen elke categorie
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Kantoor

ScanSnap S510

ScanSnap S500M

fi -5015C

fi -5110C

fi -60F

fi -5000N

✓

✓

✓

✓

✓

✓

24 maanden Advanced Exchange1

36 maanden Advanced Exchange1

Advanced Exchange PLUS2 
5�8 On Site Repair3 voor 12, 24 of 36 
maanden (fi -5015C en fi -5110C alleen) 
5�8�8 On Site Repair4 for 12, 24 or 
36 maanden (fi -5015C and fi -5110C only)

•
•
•
•

•

Werkgroep

fi -5120C

fi -5220C

fi -5530C

✓

✓

✓

24 maanden Advanced Exchange1

36 maanden Advanced Exchange1

Advanced Exchange PLUS2

5�8 On Site Repair3 voor 12, 24 
of 36 maanden
5�8�8 On Site Repair4 for 12, 24 
or 36 maanden
5�4�4 On Site Repair5 for 12, 24 
or 36 maanden
Preventative maintenance

•
•
•
•

•

•

•

Departement

fi -4340C

fi -5650C

fi -5750C 

✓

✓

✓

5�8 On Site Repair3voor 24 
of 36 maanden
5�8�8 On Site Repair4 voor 12, 24 
of 36 maanden
5�4�4 On Site Repair5 for 12, 24 
or 36 maanden
Installation service
Preventative maintenance

•

•

•

•
•

Productie  

fi -4860C2

fi -5900C

✓

✓

5�8 On Site Repair3 voor 24 of 36 maanden
5�8�8 On Site Repair4 voor 12, 24 
of 36 maanden
5�4�4 On Site Repair5 voor 12, 24 
of 36 maanden
Installation service 
Preventief onderhoud

•
•

•

•
•

Nota’s:
1 Advanced Exchange

 Vervanging van het defecte toestel door een nieuw/bijna nieuw toestel binnen 
2 Advanced Exchange PLUS

 U krijgt uw eigen scanner terug, eerder dan een bijna nieuwe
3 5�8 On Site Repair

 Ingenieur ter plaatse, reactie binnen de 8 uur, 5 dagen per week
4 5�8�8 On Site Repair

 Ingenieur ter plaatse, reactie binnen de 8 uur, 8 uur herstelling (maximum totaal 16 uur),  
 5 dagen per week 
5 5�4�4 On Site Repair

 Ingenieur ter plaatse, reactie binnen de 4 uur, 4 uur herstelling (maximum totaal 8 uur), 
 5 dagen per week (voorwaarden van toepassing)

Alle reactie-/herstellingstijden zijn streeftijden. Voor verdere opties, gelieve contact op te 

nemen met uw scannerleverancier.

Assurance Programme

Wat is het “Assurance Programme”?

Het “Assurance Programme” van Fujitsu is 
de waarborg- en onderhoudsoff erte die 
door de producent verzorgd wordt voor het 
hele assortiment Fujitsu scanners inclusief de desktopscanners zoals 
de ScanSnap S510, de werkgroepscanners zoals de fi -5120C en de 
fi -5220C, de departementscanners fi -4340C, fi -5650C en fi -5750C en 
onze productiegamma met inbegrip van de fi -5900C.

Buiten de leidinggevende standaardwaarborg is er ook een reeks 
waarborgopties en waarborgupgrades beschikbaar, alsook een “Out 
of Warranty “ dekking voor alle bestaande scanners.

Hoe werkt het?

Elke optie draagt een uniek identifi catienummer en kan ofwel 
gekocht worden waar de scanner gekocht is, ofwel binnen de 30 
dagen. Alle aankopen zullen geschieden via onze gewoonlijke 
scannerleverancier die u tevens het geldige waarborgbewijs zal 
leveren. U kunt dan later uw eigen waarborgbewijs op uw computer 
afprinten nadat u het reeksnummer en de omschrtijving van het 
model heeft ingevoerd.

Het “Assurance Programme” aangeboden door Fujitsu is beschikbaar 
in de volgende Europese landen:

Groot-Brittannië

Duitsland

Ierse Republiek

Oostenrijk

Zwitserland

Frankrijk

Italie

de Scandinavische landen

Het is de bedoeling van Fujitsu om dit programma ook in te voeren 
in andere Europese landen in de toekomst.

Voor bijkomende informatie raadpleegt u liefst: 
www.fel.fujitsu.com/assurance

•
•
•
•
•
•
•
•
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Wat is het ICC?

De ICC van Fujitsu is het allereerste informatie- en assistentiepunt 
om de documentoplossingen te visualisere, begrijpen, uit te testen 
en ermee te experimenteren. Het is in Londen gevestigd, en de 
ISV’s, VAR’s, SI’s, de partners en de bedrijven die het gebruiken in 
heel Europa beschikken voortaan over een unieke vestiging op een 
comfortabele afstand waar ze in feite een concrete visie kunnen 
krijgen van wat scannen werkelijk betekent.

Verifi eer dat uw jongste software met Fujitsu scanners werkt

Deel de waarde van uw Document Management Solution 

met uw klanten

Ontdek waarom u ECM nodig heft om uw corporatewaarde 

uit te breiden

Om een actief lid te worden van het Europees ISV Partner Programma, 
moet u enkel in contact te komen met Fujitsu Europe en meer te 
weten te komen in verband met het programma. We zullen daarna de 
ontwikkeling van uw oplossing coordineren  binnen het ICC en verdure 
samenwerkings- en supportmogelijkheden in ogenschouw nemen.

•
•

•

ISV

PartnersJournalisten

Eindgebruikers

Resellers

Testinstallaties voor uw software,
met inbegrip van het certificaat

“Fujitsu tested”

 

   Blijf op de 
hoogte van de meest recente 
  ontwikkelingen in de industrie

Opleidingen, 
demos en seminaries als vitrine

 
      Bekijk, voel, gebruik de 
meest recente scanners
met partner software

     Nodig de eindgebruikers uit 
om hun business te promoten 
           door de klemtoon te leggen 
                op de sterke banden met 
                   de hoofdverkoper

 

Europees ISV Partner Programma en 
Onafhankelijk samenwerkingscentrum 
tussen softwareverkopers (ICC)

Fujitsu Europe ligt aan de basis van het Europees 
ISV Partner Programma  dat instaat voor de 
verdure ontwikkeling van documentgebonden 
oplossingen doorheen de businessomgevingen 
in Europa. Dit programma bestaat om de 
aanwinsten van de oplossingen inzake 
documentbeheer transparent te maken voor de gebruikers uit de 
businesswereld die een oog hebben op een uitbreiding of een 
migratie van bestaande oplossingen. Bovendien maakt het Europees 
ISV Partner Programma  het gemakkelijk voor de ISV’s om op een 
doeltreff ende en betrouwbare wijze digitaliserend hardware in 
hun oplossingen te integreren. Nieuwe softwareversies kunnen 
uitgepreofd worden vooraleer ze op de markt beschikbaar worden, 
zodat de gebruikers uit de businesswereld zeker zijn van hun 
functionele capaciteiten en hun foutloze interoperabiliteit met de 
scanners van Fujitsu.

Fujitsu herkent dat Enterprise Content Management (ECM) een 
vitaal proces is voor een organisatie om een markt en een bedrijf 
te voorzien van kostbare informatie, producten en diensten. Dit is 
een uiterst belangrijke stap voor een bedrijf om een correcte ECM te 
implementeren dat verscheidene infrastructuren en tools gebruikt in 
de permanent evoluerende IT technologie.

Fujitsu Europe Limited Group is trots om een ongeëvenaard 
openingspoort te bieden tot Europa en de Europese 
klantondernemingen door support te leveren aan de uitbreidings- 
en exploitatiemogelijkheden in het kader van: 

Document Related Technologies (DRT)

Document Management & Archiving (DMA)

Enterprise Content Management (ECM)

Electronic Document & Records Management (EDRM)

Information Management

Forms Processing

Workfl ow Processing

Industrial Collaboration

Het Europees ISV Partner Programma is een geheel waarmee het 
implementatieproces een stadaard vorm krijgt en waardoor de juiste 
keuze in volle vertrouwen kan gemaakt worden. Als integraal deel van 
deze off erte herbergt Fujitsu het ICC dat openstaat voor het publiek 
op aanvraag.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Scansnelheid Simplex (mono) Snelheid aan 200 dpi, DIN A4, staand (ppm)  18 1  18 1 15 15 25 25 35 40 55 55 60 100
 Simplex (kleur) Snelheid aan 200 dpi, DIN A4, staand (ppm)  18 1  18 1    15 1    15 1 25 25 35 16 55 55 60 100
Duplex scan Duplex (mono) Snelheid aan 200 dpi, DIN A4, staand (ppm)  36 1  36 1 30 50 50 70 80 110 110 120 200
 Duplex (kleur) Snelheid aan 200 dpi, DIN A4, staand (ppm)  36 1  36 1    30 1 50 50 70 29 110 110 120 200
Document feeding mode  Automatic Document Feeder (ADF) • • • • • • • • • • • •
                                           Flatbed • • • • •
ADF capaciteit 50 50 50 50 50 50 100 100 200 200 500 500
Double feed detection • • • • • • • • • •
Ultrasonische Double feed detection • • • • • • •
Interface (zie: omschrijving binnen) SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 UW-SCSI UW-SCSI

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
TP-IF TP-IF TP-IF TP-IF TP-IF

Beeldreproductie (alle modellen hebben wit-zwart, grijsschaal en kleur als output)   • 2   • 2 • • • • • • • • • • •
Lichtbron Witte lamp • • • • • • • • • • • • LED RGB
Selecteerbare dropout kleur rood, groen, blauw • • • • • • • • • • •
Digitale kleurdropoutfunctie / Multistroming / Detectie van blanco bladen •
Documentformaat ADF minimum DIN formaat A8 A8 A6 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A7 A8
    mm 50.8 x 50.8 50.8 x 50.8 115 x 140 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 74 x 105 53 x 74
 ADF maximum DIN formaat A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A3 A3 A3
  mm 210 x 297 210 x 297 216 x 356 210 x 297 210 x 297 210 x 297 297 x 420 210 x 297 297 x 420 297 x 420 297 x 420 297 x 420
 Flatbed DIN formaat A4 A4 A4 A3 A6
Optische resolutie (dpi)  ADF / FB (waar toepasselijk) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 600 600
Standaarduitrusting   Besturingspaneel • • • • • • • • • •
  Selecteerbare achtergrond voor het document (wit/zwart) • • •   • 3 • • • • Black Pad
  Papierteller • • • • • • • • • • • • •
Standaard beeldverwerkinguitrusting Deskew en Autocropping • • • • • • • • • •
  Speciaal halftoonprofi el “Error Diffusion” • • • • • • • • • •
  JPEG gegevenscompressie • • • • • • • • • • •
  Beeldvergroting • • • • • • • • • • •
  Beeldgeheugen 16 MB 16 MB 16 MB 64 MB 32 MB 256 MB 256 MB 256 MB 1 GB
Standaard softwarepakketten TWAIN / ISIS driver • • • • • • • • • • •
  Fujitsu GUI toepassing ScanAll2.1 • • • • • • • • • • •
  Adobe© Acrobat© 7.0 • • • • • • • • • • •
  Adobe© Acrobat© 8.0 •
  ABBYY©  Finereader OCR oplossing • • •
  ScanSnap Manager • •
  Kofax VRS 4.1 Basic   • 4   • 4   • 4   • 4   • 4   • 4

Vooraf geïnstalleerde hardware Kofax VRS 4.1 Professional   •  •   

Opties   Soft IPC V2.5 • • • • • • • • • •
  Pre-/Post-Imprinter Post Post Post Post Pre/Post Pre/Post
  Aansluitbaar op het netwerk via fi -5000N • • • •
 Beeldverwerkingmodule (IPC-4D), video-interface, Geheugencompressie module (JPG) •
Aanbevolen papiergewicht 41-203 g/m² • • 31-209
  52-127 g/m² • • • • • • • • • •
Stroomverbrui  20 V – 240 V +/- 10% 50/60 Hz (VA) <28 <28 <24 <28 33 38 <57 <120 <216 <216 <200 <250 <8
ENERGY STAR© / Stroomverbruik in energiezuinige modus • /<6 • /<8 • /<6 • /<6 • /<6 • /<6 • /<12 • /12 • /<6 • /<12 • /15 • /12 • /2
Geluidsniveau (dBA)  Scan modus <50 <50 58 50 50 50 50 53 <53 <53 <55 <55 <45
  Stand-by 6.5 6.5 7.2 6.5 6.5 6.5 6.5 40 50
Gewicht (kg) 2.7 2.5 5.5 2.7 3.5 8 8.5 15 17 35 45 50 0.9
Dimensies  Hoogte (mm) 158 150 179 130 158 229 193 220 296 342 523 500 40
  Breedte (mm) 284 284 445 293.5 301 302 399 556 639 690 520 540 145
  Diepte (mm) 157 146 332 166 168 569 302 423 428 500 431 540 234
Typisch dagelijks debiet (maximum) 250 500 1000 1000 2500 4000 8000 8000 20.000 100.000

SPECIFICATIES

1 Scansnelheid in kleur aan 150 dpi
2 wit-zwart en kleur alleen

© FUJITSU EUROPE LTD. 11/2007. 
Alle namen, namen van fabrikanten, merken en productaanduidingen zijn onderworpen aan bijzondere handelsmerkrechten 
en zijn handelsmerken van de producenten en/of gedeponeerde merken van hun respectievelijke eigenaars. Alle aanduidingen 
zijn niet bindend. Technische gegevens zijn voor wijzigingen vatbaar zonder vooraf gaande notifi catie. 

3 ADF voorzijde alleen
4 mogelijke upgrade naar Kofax VRS 4.1 Professional


