
Micro Opaques

Conheça o              2500

Conheça o              3500

A última linha de scanners de microfilme da Scanpro são os
melhores equipamentos, e de menor custo do mercado. Tudo
menos padrão, esses modelos vem com todas as ferramentas
necessárias para leitura, impressão e digitalização da sua coleção
de filmes. E que cabe no seu orçamento!

Alta Performance. Custo acessível

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

Com o ScanPro 2500, você não precisa sacrificar funcionalidade por preço. 
O mais popular substituto para os equipamentos anteriores, o ScanPro 
2500 vem com todas as ferramentas que você precisa para fazer sua 
pesquisa rápida e eficiente.

. Qualidade de imagem superior | 6.6 megapixel câmera

. Ferramentas exclusivas de ajuste de imagem com 1 
clique e edição de imagem ao vivo
. Sempre em foco mesmo durante o zoom
. Botões fáceis de digitalizar, imprimir e salvar com 1 
clique 

Imagens reais 

Standard
Sua solução de scanner de microfilme que cabe no bolso.

FORMATOS DE MÍDIA
Rolo de Filme 16/35mm/ Cartucho M Microficha
Jaqueta Cartão Janela

Além de sua câmera de 26 megapixels*, a câmera de megapixels mais alta
do setor com a qualidade de imagem mais nítida, o modelo padrão
ScanPro 3500 vem completo com design de ponta e recursos de software
poderosos que revolucionam continuamente a maneira como os usuários
e pesquisadores trabalham com microfilme. Mais importante, o ScanPro
3500 é fácil de usar e construído para durar. Se você está procurando a
qualidade de imagem mais precisa disponível, o ScanPro 3500 é para você.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:
. Qualidade de imagem superior | 26 megapixel câmera;
. Ferramentas exclusivas de ajuste de imagem com 1 clique e
edição de imagem ao vivo
. Sempre em foco mesmo com o zoom opção
. Botões fáceis de digitalizar, imprimir e salvar com 1 clique 
. Software de OCR mais rápido

Outros scanners
 de microfilme

ScanPro 3500

A câmera de alto desempenho de 26 megapixels usa tecnologia avançada
de deslocamento de pixels para capturar imagens de megapixels mais
altas. e-ImageData começa com seu 6.6 sensor de imagem megapixel, o
maior do setor, para capturar e integrar 4 imagens ópticas exclusivas em
uma única imagem de câmera de 26 megapixels, a imagem mais nítida
do setor.

*



e-ImageData Contract #GS25F0033P

Buil in America

Pequeno tamanho | Compacto e ideal para escritório
Interface intuitiva | Amigável e inclui diferentes opções de
linguagens
Uso eficiente de energia | Desenvolvido com o meio
ambiente em mente

Nossos modelos são a melhor solução para suas necessidades 
essenciais agora e a medidas que elas crescem, nossas 
tecnologias continuam a evoluir para melhor te atender. Quando 
precisar de mais funcionalidades, seu scanner pode ser 
atualizado a qualquer momento. A possibilidade de upgrade 
garante que seu scanner vai durar!

SCANPRO TE ENTREGA MAIS

DESCUBRA a diferença do ScanPro!
Agende uma demonstração virtual ou pessoal gratuita hoje.

(11) 4195-0559

ScanPro permitiu que a nossa
comunidade acessasse a historia
de uma nova forma. É muito fácil
de acessar a informação, editar,
salvar e enviar!

- Miriam Andrus,
Grace A. Dow Memorial Library, MI

Fácil de usar,
ótimas qualidade
de digitalização
- Jill Westover, Worcester
Polytechnic Institute Gordon
Library, MA

Nosso ScanPro
torna a execução de
nossas solicitações
de registros mais
fácil e eficiente
- Robert Ballard, Mohave County
Recorder's Office, AZ

Melhor produto no mercado, melhor
versatilidade e performance,
software excelente e super intuitivo,
qualidade da imagem vai além das
nossas expectativas

DESCUBRA a Diferença com
Standard


