
Protože na 
výsledcích 
záleží
Chytré řešení  
snímání dokumentů

 Výkonné. Bezproblémově, 
rychle a přesně naskenujte 
mnoho dokumentů do Vašich 
podnikových procesů

 Spolehlivé. Inovační 
mechanismy podávání 
a ochrany papíru zajišťují 
hladké zpracování.

 Inteligentní. Minimalizujte inte-
rakci uživatelů prostřednictvím 
automatizovaných hardwarových 
i softwarových nástrojů pro zdo-
konalení obrázků.

 Intuitivní. Technologie Paper-
Stream Capture a PaperStream IP 
zajistí vysoce efektivní skenování 
dávek a vylepšení obrázků.

Skenery Fujitsu  
fi-7180, fi-7280, fi-7160 a fi-7260



Minimální námaha  
díky nejlepší 
inteligenci, výkonnosti 
a spolehlivosti

fi-7180 a fi-7160

Integrovaný ovládací panel LCD

Flexibilní a k práci ihned připravené řešení snímání 
dokumentů
Skenery fi-7180, fi-7280, fi-7160 a fi-7260 jsou zkonstruované tak, aby podporovaly 
činnosti zachytávání dokumentů prováděné pracovníky zpracování informací nebo 
malými pracovními skupinami. Tyto robustní skenery se snadno nastavují, používají 
i udržují, jsou zkonstruované s využitím mnoha roků solidní pověsti a dodávají se 
s uživatelsky příjemným a intuitivním ovladačem skeneru PaperStream IP i softwarem 
automatizace dávkového skenování a vylepšování obrázků PaperStream Capture.

Bezproblémové sledování a správa
Integrovaný displej LCD na ovládacím panelu ukazuje užitečné informace, jako je aktuální 
nastavení skenování, provozní stav a čítač listů.

Správa z jednoho místa
Software skeneru Central Admin umožňuje spravovat skenery Fujitsu a zajišťovat 
jejich údržbu z jediného místa, aby se minimalizovaly výpadky skenerů kdekoli 
v globálním systému.

Rychlé, kompaktní a intuitivní stolní skenery fi-7180, fi-7280, fi-7160 a fi-7260 společnosti Fujitsu jsou 
dobře vybavené k tomu, aby hladce přenášely vaše dokumenty do digitálního světa.

• Dosáhněte zvýšení produktivity/spolupráce/spokojenosti zákazníků
• Naplňte právní i úřední povinnosti a cíle obnovy po katastrofě
• Šetřete prostor i čas
• Vyřešte správu udržitelnosti

Jedná se o první stolní skenery na světě vybavené technologií inteligentní sonické ochrany papíru 
iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection), jež detekuje změny v akustickém hluku vytvářeném papírem 
a zdokonaluje proces podávání papíru. Navíc mají inovačně vyvinutý hardware a software, jenž pomáhá 
zavádět denní rutinu a navyšovat efektivitu vaší organizace.



Nezávislé podávací válečky zajistí, že jeden nerovně vtažený 
dokument neovlivní zarovnání dalších listů

fi-7160 / fi-7260 – A4 na výšku při 300 dpi 60 ppm / 120 ipm
fi-7180 / fi-7280 – A4 na výšku při 300 dpi 80 ppm / 160 ipm
Skenujte kombinované dávky pomocí jednotky ADF pro 80 listů

fi-7180 a fi-7160

fi-7280 a fi-7260

fi-7280 a fi-7260

Vysoký výkon díky rozhraní USB 3.0

Intuitivní funkce podávání nabízejí vylepšený provoz 
a stálé skenování bez přerušení
Konstrukce využívající nejvyvinutější a v předchozích modelech prověřený 
princip podávání zajišťuje, že skenování kombinovaných dávek bude 
snadné, a minimalizuje čas potřebný na přípravu dokumentů. Navíc skenery 
fi-7180, fi-7280, fi-7160 a fi-7260 nyní obsahují jedinečnou funkci ochrany 
papíru, která využívá akustické senzory. Funkce iSOP (Intelligent Sonic 
Paper Protection) snižuje riziko poškození dokumentů, protože snímá hluk 
vytvářený papírem a zastavuje podávání listů, když odhalí nezvyklé zvuky. 
Pokud budete skenovat kombinované dávky dokumentů s různou tloušťkou 
nebo typem dokumentu, tak prvek „omezení zkosení“ sníží fyzické vychýlení, 
kterému jsou papíry vystaveny při své cestě skenerem, a zajistí, že každý 
dokument bude zachycen s nejvyšší přesností i jednoduchostí.

Všechny čtyři modely skenerů dále využívají ultrazvukový senzor, který 
přesně detekuje chyby nesprávného podání, kdy skenerem prochází 
najednou dva nebo více listů. Dále funkce inteligentního vícenásobného 
podání (Intelligent Multifeed Function) umožňuje aplikovat na skenování 
dokumentů různé parametry a nastavit jimi snímače tak, aby rozpoznávaly 
a následně ignorovaly přílohy, jako jsou přichycené poznámky nebo připojené 
fotografie, které by jinak narušovaly proces skenování.

Integrované ploché lože pro dosažení ještě většího 
skenovacího potenciálu
Modely fi-7280 a fi-7260 mají vestavěné zvláště rychlé ploché lože,  
které umožňuje skenování různých typů dokumentů,  
kupříkladu svázaných nebo sešitých dokumentů  
či choulostivých listů.

Post Imprinter pro fi-7180 a fi-7160 

Volitelná tisková jednotka tiskne po 

naskenování na zadní stranu originálního 

dokumentu stranu originálního 

dokumentu identifikační značky jako 

data, alfanumerické kódy a symboly.  

{číslo dílu – PA03670-D201}

Černé pozadí dokumentů  

pro fi-7280 a fi-7260 

Umožňuje zařízením fi-7280 a fi-7260 

automaticky ořezávat dokumenty 

skenované na plochém loži.. 

{číslo dílu – PA03670-D801}

Carrier Sheet

Speciální folie, která Vám umožní 

skenovat dokumenty větší než A4 nebo 

fotografie a výstřižky, které by se při 

zpracování přes automatický podavač ADF 

mohly poškodit. 

{číslo dílu – PA03360-0013}

Volitelné doplňky



Dodávaný software

PaperStream IP – vysoce kvalitní vylepšení obrazu
PaperStream IP je ovladač skeneru pro zařízení fi-7180, fi-7280,  
fi-7160 a fi-7260. Kromě toho, že je plně kompatibilní se 
standardními rozhraními TWAIN a ISIS, zahrnuje PaperStream IP 
standardně také vysoce sofistikované zpracování obrázků, které 
automaticky aplikuje funkce jako odstranění šumu, odstranění 
pozadí i vylepšení znaků a vytváří výjimečně zřetelné a vysoce 
kvalitní obrázky vhodné k přímému importu do pracovních procesů 
uživatele.

PaperStream IP má intuitivní a snadno použitelné rozhraní, které lze 
přepínat mezi režimy správce a uživatele, což zjednodušuje proces 
skenování a omezuje uživatelské chyby.

PaperStream IP dále představuje nový režim asistovaného 
skenování, který umožňuje uživateli vizuálně vybírat nejkvalitnější 
obrázek z řady snímků jedné stránky, aniž by musel manuálně 
dolaďovat skenovací parametry jeden po druhém.

PaperStream Capture – vylepšené skenování
PaperStream Capture je snadno použitelný 
skenovací nástroj, který umožňuje uživatelům 
jednoduše vytvářet skenovací rutiny zahrnující 
všechna nastavení a konfigurace potřebné k řízení 
procesu skenování od nasnímání po zavedení 
obrázku do definovaného pracovního procesu 
uživatelů či společností.

Po vytvoření lze profily spouštět jedním kliknutím 
a nejčastěji využívané profily lze dokonce propojit 
s tlačítky skenování na čelním panelu skenerů  
fi-7180, fi-7280, fi-7160 a fi-7260, aby se celý 
proces skenování ještě urychlil.

Fujitsu vyvynul ovladač skeneru nejlepší ve své třídě a software pro zachycení / zpracování obrazu.

Technické údaje
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Všechny názvy, jména výrobců, značky a označení produktů podléhají speciálním pravidlům platným pro obchodní známky a jsou obchodními známkami výrobců nebo registrovanými značkami příslušných vlastníků. 
Uvedené údaje nejsou zavazující. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

*1  Zařízení fi-7180, fi-7280, fi-7160 a fi-7260 
dokážou skenovat dokumenty přesahující délku 
A3: Dokumenty s délkou až 5 588 mm lze 
skenovat při rozlišení až 200 dpi.

*2  Dokáže naskenovat až 3 karty najednou. 
(Poznámka: Nepodporuje podávání karet s více 
embosovanými prvky.) 

*3  Skutečná rychlost skenování závisí na rychlosti 
přenosu dat a času zpracování softwarem.

*4  Obrázky komprimované pomocí JPEG.
*5  Obrázky komprimované pomocí TIFF G4.
*6  Maximální kapacita závisí na hmotnosti papíru.
*7  Maximální rozlišení výstupu se může měnit 

v závislosti na velikosti skenované textové oblasti 
a na tom, zda skener snímá jednostranně nebo 
oboustranně.

*8  Při skenování s vysokým rozlišením (600 dpi 
a vyšším) se mohou projevit omezení snímání 
daná režimem skenování, velikostí dokumentu 
a dostupnou pamětí.

*9  Připojení prostřednictvím USB 3.0 / 2.0 vyžaduje 
port USB a rozbočovač podporující USB 3.0 / 2.0. 
Při použití portu USB 1.1 se rychlost skenování 
sníží.

*10  Bez podavače papíru ADF a stohovače.
*11  Firma PFU LIMITED, součást společnosti Fujitsu, 

stanovila, že tento produkt naplňuje požadavky 
RoHS (2011/65/EU)

*12  Firma PFU LIMITED, součást společnosti Fujitsu, 
stanovila, že tento produkt naplňuje požadavky 
direktivy Ecodesign (2009/125/EC)

Model fi-7160 fi-7260 fi-7180 fi-7280
Podporované operační systémy Viz http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaqs/ pro další informace

Typ skeneru ADF ADF a ploché lože ADF ADF a ploché lože

Skenovací módy Jednostranný / Oboustranný, Barevný / Stupně šedi / Černobílý

Typy snímacích prvků Barevný CCD x 2 Barevný CCD x 3 Barevný CCD x 2 Barevný CCD x 3

Zdroj světla White LED Array x 2, Flatbed x 1

Velikost dokumentu
ADF Minimum: A8 Na výšku (52 x 74 mm) / Maximum: A4 Na výšku (210 x 297 mm), Legal (216 x 355.6 mm)

Skenování dlouhého dokumentu: 216 x 5,588 mm*1

Ploché lože – 216 x 297 mm – 216 x 297 mm

Doporučená gramáž papíru 27 až 413 g/m2 / podporuje 127 až 209 g/m2 pro ID karty velikosti A8 (ADF): Na výšku / Na šířku, 1.4 mm silné nebo méně*2

Rychost skenování (A4 na výšku)*3

Barevně*4 / Stupně šedi*4 / Černobílé*5 Jednostranně: 60 ppm, Oboustranně: 120 ipm (200, 300 dpi) Jednostranně: 80 ppm, Oboustranně: 160 ipm (200, 300 dpi)

Ploché lože – 1.7 sekund (200 dpi) – 1.7 seconds (200 dpi)

Kapacita podavače*6 80 listů (A4: 80 g/m2)

Barva pozadí Bílá / Černá (Volitelná)

Výstupní rozlišení*7   Barevné / Stupně šedi / Černobílé 50 až 600 dpi (nastavitelné s přírustkem 1 dpi), 1200 dpi (ovladač)*8

Výstupní formát Barevný: 24 bit / 8 bit / 4 bit (8 bit a 4 bit s ovladačem), Stupně šedi: 8 bit / 4 bit (4 s ovladačem)

Rozhraní*9 / Tvar konektoru USB 3.0 (USB 2.0 kompatibliní) / USB: Typ B

Funkce zpracování obrazu

Hardwarové Odstranění barvy (R, G, B), Korekce sklonu, Oříznutí

Softwarové
Multi-obraz, Automatická detekce barvy, Vynechání prázdné strany, i-DTC, Rozšířené-DTC, Zjednodušený-DTC, Rozptyl chyb, 
Rasterizace, Odstranění Moire, Zvýraznění obrazu, Vyčištění barvy, Odstranění barvy (Žádné, Specifické, Barevná saturace),  

sRGB, Odstranění děrování, Karta ořezu, Horní spodní separace

Energetické požadavky AC 100 až 240 V, ±10%

Spotřeba energie                  Provozní / režim spánku 38W nebo méně / 1.8W or less 41W nebo méně / 1.8W nebo méně 42W nebo méně / 1.8W nebo méně 43W nebo méně / 1.8W nebo méně

Provozní prostředí Teplota: 5 až 35°C, Relativní vlhkost: 20 to 80% (Nekondenzující)

Rozměry (Š x H x V základní jednotka)*10 / Váha 300 x 170 x 163 mm / 4.2 kg 300 x 577 x 234 mm / 8.8 kg 300 x 170 x 163 mm / 4.2 kg 300 x 577 x 234 mm / 8.8 kg

Obsahuje software / ovladače
PaperStream IP Driver (TWAIN & ISIS™), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture,  

ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint (Stažení pouze z webu), Scanner Central Admin tools

Ekologická náročnost ENERGY STAR® / RoHS*11 / Ecodesign*12


