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Podział skanerów



Firma PFU Limited, część korporacji Fujitsu Limited (Japonia), zajmuje 
się projektowaniem, produkcją i dystrybucją skanerów marki Fujitsu na 
całym świecie. PFU jest globalnym dostawcą rozwiązań IT, zajmującym się 
również projektowaniem, produkcją i sprzedażą sprzętu komputerowego, 
urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania dla firm. PFU dysponuje 
bogatą ofertą profesjonalnych skanerów do użytku osobistego, 
biurowego, produkcji wysokonakładowej, pracy w grupach roboczych 
oraz środowiskach sieciowych i jest jednym z wiodących globalnych 
producentów skanerów. Firma PFU jest obecna w branży od ponad 25 lat i 
notuje coroczne obroty w wysokości 1 miliarda dolarów.

PFU (EMEA) Limited zajmuje się marketingiem i sprzedażą skanerów 

marki Fujitsu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Europejska 
firma została założona w Wielkiej Brytanii w 1981 roku. Prowadzi biura w 
Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, a także centra wiedzy w Wielkiej Brytanii, 
Włoszech, Francji i Rosji.

Firma PFU oferuje najszerszą na rynku gamę skanerów do dokumentów. 
Skanery Fujitsu to produkty najwyższej jakości, cieszące się opinią wyjątkowo 
niezawodnych urządzeń. Oferta skanerów firmy Fujitsu obejmuje najbardziej 
optymalne rozwiązania do zastosowań takich jak: zarządzanie dokumentami, 
archiwizacja, obieg dokumentów, przetwarzanie formularzy, itd.

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy odwiedzić stronę: 
fujitsu.com/pl/scanners

Osobiste rozwiązanie do skanowania jednym dotknięciem   scansnapit.com

ScanSnap S1100i Błyskawiczny skaner dokumentów do 
pliku PDF zasilany kablem USB
• Skanowanie kolorowej strony A4 w 7,5 sekundy
• Łatwe połączenie z urządzeniami z systemem iOS lub Android
• Skanowanie dokumentów do konta w chmurze
• Równoczesne skanowanie dwóch małych dokumentów za 

pomocą wyboru ścieżki prowadzenia papieru
• Szybkie skanowanie i porządkowanie danych z wizytówek
• Oprogramowanie ScanSnap Receipt – skuteczna archiwizacja 

zeznań podatkowych i danych związanych z wydatkami

ScanSnap iX100 Bezprzewodowy skaner z akumulatorem   
umożliwiający nieograniczoną mobilność
• Skanowanie kolorowej strony A4 w 5 sekund
• Procesor GI umożliwiający szybkie skanowanie i przesyłanie
• Wbudowany moduł Wi-Fi automatycznie wykrywający punkty 

dostępu i łatwo przełączający się z jednego punktu na drugi
• Skanowanie do innych urządzeń za pomocą aplikacji ScanSnap 

Connect
• Elastyczne ścieżki prowadzenia papieru, skanowanie dwóch 

dokumentów, łączenie do formatu A3
• Oprogramowanie ScanSnap Receipt – skuteczna archiwizacja 

zeznań podatkowych i danych związanych z wydatkami

Wprowadzenie

Skanowanie...

Pobierz aplikację ScanSnap 
dla skanowania do iPad®, iPhone®, Android™  

oraz Kindle™ 

Wi-Fi

ScanSnap Smart Device / Computer

...do ponad 15 aplikacji, w tym*:

iPhone®/ iPad®, 
Android™ and Kindle™

ExcelWord ScanSnap 
Organizer

PowerPointFolder

* niektóre aplikacje odnoszą się do wybranych modeli ScanSnap

ScanSnap S1300i  Pozwala użytkownikom systemów Windows i Mac zwiększyć 
wydajność i zrezygnować z dokumentacji papierowej
• Szybki skaner dwustronny, 12 ppm / 24 ipm
•  Automatyczny podajnik na 10 arkuszy, skanowanie arkuszy od 

A8 do A4
•  Możliwość zasilania przez interfejs USB
•  Skanowanie do edytowalnych dokumentów Word,  Excel i PowerPoint

ScanSnap iX500  Nowy wieloplatformowy skaner w sieci WiFi
• Kompaktowy skaner stacjonarny 25 ppm / 50 ipm
•  Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) mieszczący  

50 kartek, skanowanie od wizytówek do formatu A3
•  Skanowanie bezprzewodowe do urządzeń inteligentnych, PC i Mac
•  Skanowanie jedno- lub dwustronne oraz funkcje intuicyjne

ScanSnap SV600 Intuicyjny, wszechstronny i unikalny skaner  
do błyskawicznej digitalizacji
• Łatwa i szybka obsługa „one touch” dla PC i Mac
•  Wszechstronny skaner typu overhead dla wszystkich rodzajów 

dokumentów
• Trzysekundowe skanowanie strony panoramicznej A3 
• Niewielkie rozmiary i wytrzymała konstrukcja
•  Skanowanie ciągłe z opcją wykrywania zmiany strony i trybem 

czasowym

         Scansnap Cloud                                                                                                                                scansnapcloud.com/emea

Przenosi papiery bezpośrenio do Twojej chmury.
Korzystasz z usług działających w chmurze, takich jak Dropbox, Google, 
Evernote lub podobne? Jeśli tak, ScanSnap umożliwi błyskawiczne 
przesyłanie dokumentów, wizytówek, rachunków i zdjęć. Zeskanuj 
dokument, a ScanSnap Cloud rozpozna rodzaj treści i przekieruje plik do 
ulubionej usługi działającej w chmurze. Komputer nie jest wymagany.

WIZYTÓWKI RACHUNKI

ZDJĘCIA
DOKUMENTY

Skanowanie z określonym celem do profesjonalnego użytku       emea.fujitsu.com/scanners

SP-1120 / SP-1125 / SP-1130 / SP-1425         Prosta obsługa i niezawodna wydajność

• Skanowanie do 20 str./min / 40 obrazów/min (SP-1120/SP-1425), 25 str./min / 50 obrazów/min 
(SP-1125) i 30 str./min / 60 obrazów/min (SP-1130) (tryb poziomy, 200 dpi) w trybie kolorowym, 
monochromatycznym i skali szarości

• Ultradźwiękowe wykrywanie podwójnego pobrania zapewnia niezawodność skanowania.
• Kompaktowe wymiary: SP-1120/SP-1125/SP-1130: szer.: 298 x dł.: 135 x wys.: 133 mm,              

SP-1425: szer.: 454 x dł.: 331 x wys.: 129 mm
• Prawdziwa rozdzielczość 600 dpi
• W zestawie z aplikacją PaperStream IPSP-1425



Osobiste rozwiązanie do skanowania jednym dotknięciem   scansnapit.com

Skanowanie...

Pobierz aplikację ScanSnap 
dla skanowania do iPad®, iPhone®, Android™  

oraz Kindle™ 

Wi-Fi

ScanSnap Smart Device / Computer

...do ponad 15 aplikacji, w tym*:

iPhone®/ iPad®, 
Android™ and Kindle™

ExcelWord ScanSnap 
Organizer

PowerPointFolder

* niektóre aplikacje odnoszą się do wybranych modeli ScanSnap

Profesjonalne rozwiązanie do przechwytywania dokumentów emea.fujitsu.com/scanners

Grupy robocze i departamenty

fi-7030 Wprowadzenie do przechwytywania dokumentów
• Wprowadza efektywność skanowania wsadowego w aplikacji 

PaperStream Capture V 1.5 
• Niewielkie wymiary: urządzenie zajmuje mniej miejsca niż arkusz 

papieru A4
• Błyskawiczne przetwarzanie z szybkością 27 str./min / 54 obrazy/

min (A4, tryb pionowy, kolor, 200/300 dpi)
• Mieszane skanowanie wsadowe — różne formaty, papier gruby, 

cienki, szorstki lub delikatny o gramaturze 40–207 g/m2

• Regulowany zasobnik na 50 arkuszy z możliwością uzupełniania

fi-7140 Profesjonalne skanowanie na komputerze
• 40 ppm / 80 ipm przy 300 dpi w mono i kolorze
• Redukcja przekrzywienia strony wspomagana przez oddzielne 

rolki pobierające
• Zarządzanie z jednej lokalizacji dzięki aplikacji Scanner Central 

Admin

fi-7240 Rozwiązanie dla różnych wymagań skanowania
•  40 ppm / 80 ipm przy 300 dpi w mono i kolorze
• Redukcja przekrzywienia strony wspomagana przez oddzielne 

rolki pobierające 
• Zarządzanie z jednej lokalizacji dzięki aplikacji Scanner Central 

Admin
• Moduł skanowania płaskiego dla dokumentów oprawionych lub 

zszytych

fi-7160 / fi-7180 Przełom w skanowaniu dokumentów
• 60 ppm / 120 ipm (fi-7160) i 80 ppm / 160 ipm (fi-7180) 

przy 300 dpi w mono i kolorze
• Technologia iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection)
• Redukcja przekrzywienia strony wspomagana przez oddzielne 

rolki pobierające
• Wbudowany wyświetlacz LCD z narzędziami głównymi

fi-7260 / fi-7280 Wysoka wydajność skanowania stacjonarnego
• 60 ppm / 120 ipm (fi-7260) i 80 ppm / 160 ipm (fi-7280)przy 300 

dpi w mono i w kolorze
• Technologia iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection)
• Redukcja przekrzywienia strony wspomagana przez oddzielne 

rolki pobierające 
• Wbudowany wyświetlacz LCD z narzędziami głównymi
• Moduł skanowania płaskiego dla dokumentów oprawionych lub 

zszytych

fi-7460 / fi-7480 Zaawansowana technologia skanowania
• 60 ppm / 120 ipm (fi-7460) i 80 ppm / 160 ipm (fi-7480)przy 300 

dpi w mono i w kolorze
• Wyjątkowo kompaktowa budowa (Szer. 380 x Głęb. 209 x Wys. 168 mm)
• Skanowanie rozmiarów A8 - A3 i złożonego A2 (lub nawet A1)
• Technologia iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection)
• Redukcja przekrzywienia strony wspomagana przez oddzielne 

rolki pobierające 
• Zintegrowany panel sterowania z wbudowanym podświetleniem 

wyświetlacza LCD oraz oprogramowanie   do zarządzania Central 
Admin

Produkcja

fi-7600 / fi-7700/S Wysoka jakość przetwarzania dokumentów

• Skanowanie ciągłe z prędkością 75 ppm (fi-7700S), 100 ppm/200 ipm 
(fi-7600/fi-7700) (A4, tryb poziomy, kolor, 200/300 dpi)

• Skanowanie mieszanych dokumentów od A8 do A3 i od 20 do 413 g/m²
• Dokumenty złożone do rozmiaru A1 i dłuższe
•  Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) mieszczący 200 

kartek, Moduł skanowania płaskiego i obracana głowica ADF  
(fi-7700/S)

fi-6400 Urządzenie dla przedsiębiorstw do skanowania   
zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z

• 100 ppm / 200 ipm przy 300 dpi w kolorze i mono (A4, panorama)
• Zasobnik na 500 arkuszy, skanowanie A8 do A3
• Wiodącatechnologia na rynku izautomatyzowane procesy

fi-6800
Niesamowicie szybki skaner obrazów A3 o 
najlepszym w swojej klasie stosunku kosztów 
eksploatacji do wydajności

• 130 ppm / 260 ipm przy 300 dpi w kolorze i mono (A4, panorama)
• Zasobnik na 500 arkuszy, skanowanie A8 do A3
• Dodatkowe funkcje umożliwiają zwiększenie wydajności i 

automatyzację

fi-5950 Stworzony do skanowania dużych nakładów
• 135 ppm / 270 ipm przy 300 dpi w kolorze i mono  

(A4, panorama)
• Skanowanie A8 – A3
• 3 czujniki ultradźwiękowe z funkcją dzielenia na strefy
• Rozdzielczość optyczna 600 dpi
• Zasobnik na 500 arkuszy

Sieci

N7100 Zaawansowane przetwarzanie poprzez skanowanie i 
transmisję za pomocą jednego dotyku
•  Skaner sieciowy z ekranem dotykowym o szybkości skanowania 

25 str./min / 50 obr./min
• Natychmiastowe przetwarzanie i korekcja obrazu z akceleracją 

sprzętową
• Aktywny mechanizm podawania papieru obsługuje możliwie 

najszerszy zakres dokumentów mieszanych i plastikowych kart
• Porty USB umożliwiają połączenie z klawiaturą lub czytnikiem kart 

z układem scalonym
• Centralne monitorowanie i zarządzanie za pośrednictwem 

narzędzi aplikacji Scanner Central Admin
• Która zapewnia wyjątkowy interfejs użytkownika do 

przechwytywania

Biura

fi-65F Szybki skaner obrazów A6
•  Szybkie i łatwe skanowanie dokumentów do formatu A6 
• Jednosekundowe skanowanie w formacie A6  

(biało-czarny) oraz 1,7 s (w kolorze)
• Wyjątkowo kompaktowa budowa, 145 x 234 mm
• Automatyczne prostowanie i kadrowanie 
• Możliwość zasilania przez interfejs USB 

PaperStream IP - zaawansowane udoskonalanie jakości obrazu
• Sterownik skanera — zgodny ze standardowymi interfejsami TWAIN i ISIS 
• Najlepsze w swojej klasie przetwarzania obrazu zapewniające wyjątkowo wyraźne wyniki 

skanowania w wysokiej jakości
• Intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs — łatwe przełączanie między trybami administratora i 

użytkownika

PaperStream Capture -  ulepszone przechwytywanie 
• Proste w użyciu rozwiązanie do przechwytywania dokumentów „po jednym kliknięciu”
• Łatwa w obsłudze aplikacja do przechwytywania oparta na koncepcji „przechwytywania 

jednym kliknięciem”
• Kontrola całego procesu od skanowania po przekazanie do zdefiniowanych przepływów 

pracy

ScanSnap S1300i  Pozwala użytkownikom systemów Windows i Mac zwiększyć 
wydajność i zrezygnować z dokumentacji papierowej
• Szybki skaner dwustronny, 12 ppm / 24 ipm
•  Automatyczny podajnik na 10 arkuszy, skanowanie arkuszy od 

A8 do A4
•  Możliwość zasilania przez interfejs USB
•  Skanowanie do edytowalnych dokumentów Word,  Excel i PowerPoint

ScanSnap iX500  Nowy wieloplatformowy skaner w sieci WiFi
• Kompaktowy skaner stacjonarny 25 ppm / 50 ipm
•  Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) mieszczący  

50 kartek, skanowanie od wizytówek do formatu A3
•  Skanowanie bezprzewodowe do urządzeń inteligentnych, PC i Mac
•  Skanowanie jedno- lub dwustronne oraz funkcje intuicyjne

ScanSnap SV600 Intuicyjny, wszechstronny i unikalny skaner  
do błyskawicznej digitalizacji
• Łatwa i szybka obsługa „one touch” dla PC i Mac
•  Wszechstronny skaner typu overhead dla wszystkich rodzajów 

dokumentów
• Trzysekundowe skanowanie strony panoramicznej A3 
• Niewielkie rozmiary i wytrzymała konstrukcja
•  Skanowanie ciągłe z opcją wykrywania zmiany strony i trybem 

czasowym

         Scansnap Cloud                                                                                                                                scansnapcloud.com/emea

Przenosi papiery bezpośrenio do Twojej chmury.
Korzystasz z usług działających w chmurze, takich jak Dropbox, Google, 
Evernote lub podobne? Jeśli tak, ScanSnap umożliwi błyskawiczne 
przesyłanie dokumentów, wizytówek, rachunków i zdjęć. Zeskanuj 
dokument, a ScanSnap Cloud rozpozna rodzaj treści i przekieruje plik do 
ulubionej usługi działającej w chmurze. Komputer nie jest wymagany.

Skanowanie z określonym celem do profesjonalnego użytku       emea.fujitsu.com/scanners

SP-1120 / SP-1125 / SP-1130 / SP-1425         Prosta obsługa i niezawodna wydajność

• Skanowanie do 20 str./min / 40 obrazów/min (SP-1120/SP-1425), 25 str./min / 50 obrazów/min 
(SP-1125) i 30 str./min / 60 obrazów/min (SP-1130) (tryb poziomy, 200 dpi) w trybie kolorowym, 
monochromatycznym i skali szarości

• Ultradźwiękowe wykrywanie podwójnego pobrania zapewnia niezawodność skanowania.
• Kompaktowe wymiary: SP-1120/SP-1125/SP-1130: szer.: 298 x dł.: 135 x wys.: 133 mm,              

SP-1425: szer.: 454 x dł.: 331 x wys.: 129 mm
• Prawdziwa rozdzielczość 600 dpi
• W zestawie z aplikacją PaperStream IP



Program Imaging Channel - www.imaging-channel-program.com

Program Partnerski został stworzony aby zapewnić dystrybutorom, 
resellerom, partnerom technologicznym i nabywcom końcowym 
wymierne korzyści. Poprzez organizowanie środowiska współpracy, 
w którym obecność oraz komunikacja w ramach społeczności są 
pożądane, tworzone są nowe możliwości biznesowe, pozyskiwane nowe 
rynki zbytu.

Program Imaging Channel zapewnia Ci wiarygodną możliwość 
osiągnięcia wzrostu zysków poprzez dzielenie się wiedzą specjalistyczną 
i doświadczeniem w atmosferze współpracy, jak również pomaga 
nabywcom końcowym zidentyfikować Cię jako najbardziej właściwego 
i kompetentnego partnera do zarządzania projektami związanymi z 
przetwarzaniem dokumentów oraz inwestycjami.

Co ważniejsze, jako partner Fujitsu masz możliwość rozwinięcia biznesu 
w zakresie nowych aplikacji, na nowych, równoległych rynkach i w 
nowych regionach; dostarczać najlepsze w swojej klasie produkty 
do skanowania i jeszcze bardziej efektywnie współzawodniczyć na 
dzisiejszym rynku.

Aby dowiedzieć się więcej lub dokonać rejestracji, prosimy  
odwiedzić stronę: www.imaging-channel-program.com

Katarzyna Chentko
Country Manager – Europa Wschodnia

PFU (EMEA) Limited

Tel. komórkowy - 0048 602 271 831
chentko@fdg.fujitsu.com

Wszystkie nazwy, nazwy producenta, opisy produktów i marek podlegają specjalnym prawom do znaków 
handlowych i stanowią znaki handlowe producenta i/lub zastrzeżone marki ich właścicieli. Wszystkie wskazania 
są niewiążące. Dane techniczne podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

http://emea.fujitsu.com/scanners

PFU (EMEA) Limited 
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes 
Middlesex UB4 8FE
Wielka Brytania

PFU (EMEA) Limited 
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Niemcy

PFU (EMEA) Limited 
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Włochy

PFU (EMEA) Limited 
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón 
Madrid
Hiszpania

Tel:   +44 (0)20 8573 4444 Tel:   +49 (0)89 32378 0 Tel:   +39 02 26294 1 Tel:   +34 91 784 90 00
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