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  نقطه در اينچ 0033و  033،  033حالت  سهاسكن در وضـوح اسكن: 

 سانتيمتر 003تا حداكثر طـول اسكن: 

  دو ثانيهحداكثر سرعت اسكن: 

 در كاربري پذيري كيفيت اسكن مطلوب همزمان با انعطاف

 نقطه در اينچ و دريافتِ 099كيفيت اسكن مطلوب را با وضوح تصوير 

 يد.نمايزنده تجربه  يرنگها

 ِنا محدود بودن در انجام اسكن از هر سطحي را با اسكنر مزيتِ برتر 

 يوار و طرح فرش(ي اسكن از سطح دـ)حت . برخوردار خواهيد بود ،يـدست

 وري شما در محيـط كار بهره ،كيفيت اسكن مطلوب در زماني كوتاه 

 زمان كمتـري را نسبت به %09بطوريكه حداقل را افزايش مي دهد 

 اسكنرهاي تخت، صرف انجام فرآيند اسكن مي نماييد.

 به راحتي اسكنر خود را حمل كنيد 

 زمان و هر مكاني با خود گرمي خود را در هر  059ر ـبه راحتي اسكن

 يد.لذت ببرآن كاربري از  وهمراه داشته باشيد 

 باتري ليتيومي داخل آن امكان  اسكنر قابل حمل فالنيـك به همراه

 اسكن بدون سيم براي طوالني مدت را براي شما به ارمغان مي آورد.

  رنگي آن امكان ديدن پيش نمايش فايل اسكن  4411"صفحه نمايش

 شده را برايتان فراهم مي آورد. 

 محدوديتي در  ،گيگابايتي 03ي با قابليت قرار گرفتن كارت حافظه 

 واهيد داشت و براحتي با قرار دادن حافظـهذخيره سازي اسناد نخ

micro SD  و يا اتصال اسكنر به لپ تاپ خود در گوشي موبايلتان

   فايل هاي خود را مشاهده يا ويرايش نماييد. مي توانيد خود 

 برخي از ساير كاربريهاي محصول

  قابليت اسكن مستقيم اسناد مورد نظر با فرمتPDF  

  قابليت ايجـاد سريع فايلWord  از تصوير اسكـن شده به واسطه 

 (OCR) نرم افزار بازشناسي متن همراه با محصول

  قابليت اتصال از طريق درگاهUSB2.0  اطالعات و انتقال سريع 

  قابليت پيش نمايش رنگي تصاوير 

 

 

 

 آنالين خريد كنيد



 

 ي ـمشخصات فن

 

 

 

 

 

 مراجعه نماييد.  www.falnic.netبراي كسب اطالعات بيشتر به سايت 

 

 

 

 2015اگوست فالنيك  شركت

 در صورت بروز نواقص شامل گارانتي ظرف مدت سي دقيقه از لحظه مراجعه كاربر كاال تعويض مي گردد.4

A4 color contact image sensor حسگر اسكنر 

 تعداد حسگر نقطه 6000

 033در  033نقطه در اينچ، پايين:  033در  033نقطه در اينچ، معمولي:  0033در  0033باال: 

 نقطه در اينچ
 وضوح تصوير

 حداكثر عرض اسكن  ميليمتر 000

 حداكثر طول اسكن ميليمتر 0033ميليمتر، كفيت پايين:  0603ميليمتر، كيفيت معمولي:  0033كيفيت باال: 

 (A4سرعت اسكن )قطع  ثانيه 6ثانيه، كيفيت پايين  6ثانيه، كيفيت معمولي:  03كيفيت باال: 

 باالنس سفيد  خودكار

JPEG , PDF فرمت خروجي اسكن 

Micro SD  شكاف حافظه  گيگابايت كارت حافظه رايگان( 0)همراه با 

 حداكثر كارت حافظه قابل نصب گيگابايت 00تا 

 خاموش شدن خودكار دقيقه 0دارد، پس از 

 صفحه نمايشگر  اينچي 0400

USB2.0  اتصال 

 WiFi ندارد

Driver free to download for Windows XP SP2 /Vista and Mac 10.4 or 
above 

سيستم عامل پشتياني شده براي 

 نرم افزار

 منبع تغذيه  باطری ليتيومي داخل دستگاه 

 ابعاد )طول، عرض، ارتفاع( ميليمتر  07در  00در  003

 وزن گرم  003

 رنگ  سفيد و سياه 

 محتويات جعبه ، USB2.0بل ، ، كاFalnic TSN480دستگاه اسكنر 

 نرم افزار همراه ندارد

 ضمانت  0ايران اچ پيسي دقيقه ای رانتي تعويض اگماه  00

  

Falnic Portable Handy Scanner TSN480 

http://falnic.net/iranhp/scanner/falnic_Scannertype/HandyScanner

