
ScanSnap SV600 
  Ovládání pomocí jednoho dotyku pro PC a Mac
    

   
   
   
   
   

Automatické opravení zakřivení a zkreslení u vázaného materiálu např. při skenování knihy
Malé rozměry, robustní konstrukce; snadné umístění v jakémkoli prostředí

ScanSnap 
SV600

Všestranné skenování každodenních, svázaných a 
choulostivých dokumentů
Skenujte a ořízněte více dokumentů v jediném okamžiku
Nepřetržité skenování s detekcí otáčení stránek a časovaným skenováním
Technologie VI (Versatile Imaging) minimalizuje nesrovnalosti v kvalitě obrazu

Vytváříme zítřek s Vámi



ScanSnap SV600 vám umožňuje skenovat noviny, svázané dokumenty, 
časopisy nebo knihy bez nutnosti nařezávání nebo poškození vazby.

  

 

 
       

     
        
      

      
       

      
    

    Skenování vázaných dokumentů 
bez problémů       

        
  

 

Díky technologii VI, která kombinuje objektiv s velkou 
hloubkou ostrosti, lineární obrazový snímač CCD a 
směrovou LED lampu, je SV600 schopen 
minimalizovat nerovnosti v kvalitě obrazu a vytvářet 
čistý obraz. 

 konstrukceVisutá  

 

 
 

 

 

 

To pomáhá 
udržovat 
stejnou úroveň 
jasu bez 
jakéhokoli 
rušení z okolí

 

Skenování za 
3 sekundy

 

ScanSnap SV600

Nový pohled na 
skenování

Digitalizace s lehkostí

Skenujte cokoli od vizitek po
dokumenty formátu A3 na šířku
Všechny dokumenty větší než A4, jako jsou 
mapy, historické dokumenty a plány, lze 
jednoduše umístit na černou podložku a 
přímo skenovat, bez dalšího úsilí. 
Retušovací nástroje umožňují držet 
dokument na místě bez obav, že by se na 
naskenovaném obrázku zobrazovaly prsty 
uživatele.

Zařízení SV600 dokáže snadno skenovat 
knihy, časopisy i dokumenty s poznámkami.

Nemusíte se bát o své 
choulostivé dokumenty 
Skenování lze provést bez dotýkání se 
dokumentu. Nemusíte se obávat, že by 
dokumenty, jako jsou například fotografie 
či olejomalby byly dotykem poškozeny.

Nová technologie VI 

Objektiv s velkou 
hloubkou ostrosti
Maximalizuje oblast 
automatického 
ostření, i když je 
vzdálenost pro 
ostření proměnlivá
Lineární obrazový 
snímač CCD
Pomáhá vytvářet 
jasné snímky

SV600 skenuje 
dokumenty 
pomocí 
pohyblivé hlavy 
a obsahuje 
směrovou LED 
lampu
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Nový ScanSnap Receipt

 

 

 

 

Skener SV600 je vylepšen řadou přizpůsobených funkcí, 
které pomáhají pokračovat v konceptu ScanSnap. Celý 
koncept je jednoduchý, rychlý a kompaktní

 
 .

 

 Automaticky ořízněte naráz několik 
dokumentů* pomocí funkce „
Detekce více dokumentů“ 

 
 

* 

 
 

SV600 je připraven ke skenování od jeho 
zapnutí a na skenování dokumentu o 
formátu A3 na šířku Vám pak stačí pouhé 3 
sekundy.   
Kompaktní design s malým 
půdorysem

 

 
 

 

Krok 1  Skenujte jedním dotykem!

Díky řadě působivých funkcí můžete plynule skenovat více stránek.

    

    

Krok 2  Automatická korekce obrazu: zpříjemňuje čtení

Krok 3  Přejděte do digitálního světa

Krok 4  Organizování a prohlížení na cestách 

 
Oprava obrázku 
knihy Umožňuje 
snadno opravit 
zkreslení dokumentu.

Plynulý provoz s pomocí různých funkcí

Rychlá nabídka usnadňuje ovládání
Po skenování se automaticky objeví “Rychlá nabídka” aplikace 
ScanSnap. Ta Vám umožní rychle a snadno propojit naskenovaná 
data s aplikací, například skenovat přímo do cloudu a snadno 
sdílet dokumenty.

Jedním dotykem můžete zachytit více 
dokumentů různých velikostí. Umístěte několik 
vizitek, účtenek či fotografií do oblasti skenování 
a SV600 zachytí všechny dokumenty a 
inteligentně je ořízne na přesnou velikost. 
Automaticky lze takto oříznout až 10 dokumentů. 

Rychlé spuštění a rychlost 
skenování vedou k úsporám času a 
vyšší efektivitě

Zařízení SV600 je neuvěřitelně robustní s 
pevným základem a zároveň dostatečně 
kompaktní. To umožňuje efektivní využití 
Vašeho pracovního prostoru, aniž byste se 
museli uskromňovat v rámci Vašich 
každodenních rutin. 

Uspořádejte účtenky: Spravujte 
všechny své účtenky na jednom místě 

Extrahujte informace: Snadno 
extrahujte data z účtenek 

Efektivní daňový a výdajový systém: 
Exportujte ve formátu CSV

ScanSnap SV600 je dodáván se softwarem pro 
správu souborů ScanSnap Organizer

ScanSnap SV600 nabízí jedinečný a intuitivní způsob skenování 
Vašich knih, časopisů a novin do Vašich elektronických čtecích 
zařízení. Je dodáván se softwarem ScanSnap Organizer pro správu 
souborů, pomocí kterého můžete snadno generovat, virtuálně 
organizovat a číst svůj vlastní naskenovaný materiál.

Detekce otáčení stránky
Automaticky detekuje otočení stránky.

Časovaný režim 
Po stisknutí tlačítka „Skenovat“ můžete nastavit čas zahájení skenování. 
Pro kontinuální skenování můžete nastavit časový interval před 

zahájením dalšího skenování.

Funkce “Oprava snímku knihy” - automaticky opravuje zkreslení u vazby 
při skenování otevřené knihy nebo časopisu. Po naskenování můžete 
naskenované snímky schválit či doladit v dialogovém okně náhledu, 
nebo tyto korekce nechat provést automaticky

Retušování interakce uživatele 
Zachycené prsty při manipulaci s 
dokumentem lze snadno odstranit.

Převeďte své dokumenty do digitálních souborů, vkládejte do nich další 
stránky a uspořádejte si je do potřebné struktury.

Noste své naskenované 
dokumenty s sebou kdekoli a 
kdykoli; naskenovaný 
digitalizovaný materiál můžete 
pohodlně procházet ze svého 
tabletu nebo smartphonu. 
ScanSnap Organizer Vám 
umožňuje synchronizovat 
dokumenty i mezi osobními 
zařízeními, jako jsou notebooky 
Windows a Mac, tablety iOS a 
Android, či cloudové prostory, 
jako například Dropbox.
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ScanSnap SV600

Podporuje Windows a Mac OS, navštivte http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en pro více informací

 Visutá konstrukce

Simplex, Barevně / Stupně šedi / Černobíle / Automaticky (barevně / stupně šedi / černobíle - automatická detekce)
Redukční optická čočka / Barevné CCD (charge coupled device) x 1

(Bílé LED +podsvícené čočky) x 2

Horizontální skenování: 285 až 218 dpi / vertikální skenování: 283 až 152 dpi*1

 

Simplex “lepší režim” nebo “nejlepší režim”: 3 vteřiny na stránku

Simplex (barevně / stupně šedi 150 dpi) (černobíle 300 dpi): 3 vteřiny na stránku*4

A3 (na šířku), A4, A5, A6, B4, B5, B6, vizitky, pohlednice, double letter (na šířku), letter, legal (na šířku) a vlastní

Minimum : 25,4 x 25,4 mm / Maximum : 432 x 300 mm*5 / Automaticky rozezná velikost dokumentu
30 mm nebo méně

Vyberte jedno z následujících. 1. Normalní skenování: stiskněte tlačítko “skenování” pro každou stránku / 

2. Časované skenování (Časovaný režim) / 3. Detekce otočení stránek
USB 2.0 (USB 1.1 podporováno)

Narovnání textu / Automatická detekce velikosti stránky / Automatické otočení obrazu / Automatická detekce barev 
Oprava snímku knihy*8 / Detekce překrytí více dokumentů*9

±1.5%
AC 100 až 240V, 50 / 60Hz 

Provoz: 20W nebo méně (Režim spánku: 2,6W nebo méne) Režim Standby (OFF): 0,4W nebo méne
Teplota: 5 až 35 °C / Relativní vlhkost: 20 až 80 % (Bez kondenzace) 

Rozměry (Š x H x V) / Hmotnost 210 X 156 x 383 mm / 3kg
ENERGY STAR® / RoHS*10 / Ecodesign*11

Specifický ovladač (nepodporuje TWAIN / ISISTM)

Dodávaný software

Software PC Kompatibilní MAC Kompatibilní

ScanSnap Manager 3 3

ScanSnap Organizer 3 3

CardMinder™ 3 3

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 3 3

Nuance Power PDF 3

Nuance Power PDF Converter 3

Evernote 3 3

Scan to Microsoft® SharePoint®*12 3

ScanSnap Receipt*13 3 3

ScanSnap Sync*13 3 3

ENERGY STAR®  
compliant

Čistící  sada SC-CLE-SS 24  vlhčených  čistících  utěrek

Všechna jména, názvy výrobců, značky a označení produktů podléhají zvláštním právům na ochranné známky a jsou ochrannými známkami výrobce a/nebo registrovanými značkami příslušných vlastníků. 
Všechny indikace jsou nezávazné. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění z důvodu úpravy produktu. 
Apple iPad, iPhone, iPod touch a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. 

Spotřební materiál Objednací číslo

Černá  podložka

Popis

Vyměnitelné  pozadí  dokumentů

Použití

Ovladač skeneru

Správce souborů

Správce vizitek
Rozpoznání textu

Editace PDF

Cloud

Správce účtenek

Synchronizace

Software pro ECM

Model
Podporované operační systémy

Typ skeneru

Skenovací režimy
Obrazový senzor

Zdroj světla

Optické rozlišení

Rychlost 
skenování*2

 (A3 na šířku)

Velikost dokumentu

Tloušťka dokumentu

Spuštění skenování*6

Rozhraní*7

Funkce zpracování obrazu

Zvětšení při vertikálním skenování (na délku)
Napájení
Spotřeba energie
Provozní prostředí

Ochrana  životního  prostředí
Ovladač

Automatický režim*3

Normální režim

Lepší režim
Nejlepší režim
Vynikající režim

Simplex (barevně / stupně šedi 200 dpi) (černobíle 400 dpi): 3 vteřiny na stránku*4 
Simplex (barevně / stupně šedi 300 dpi) (černobíle 600 dpi): 3 vteřiny na stránku*4 

Simplex (barevně / stupně šedi 600 dpi) (černobíle 1200 dpi): 3 vteřiny na stránku*4 

Optické rozlišení se může lišit v důsledku 
proměnného úhlu při skenování dokumentu 

Skutečné rychlosti skenování jsou ovlivněny 
přenosy dat a dobou zpracování softwarem.

Přepínání mezi „Lepším“ a „Nejlepším“ 
závisí na formátu dokumentu. A4 (na 
výšku): 200 dpi, velikost A6 nebo nižší: 
300 dpi 

Čas mezi okamžikem začátku skenování 
a dokončením skenování 

U  dokumentů  o  tloušťce  nad  5 mm  je 
maximální velikost dokumentu 400 × 300 mm 

Při provádění nepřerušeného skenování 
dlouhých stránek je zapotřebí čas, aby se 
skenovací hlava vrátila do původní polohy 

Kompatibilní s portem USB 3.0, ale připojení 
bude probíhat rychlostí USB 2.0 

Automaticky opravuje zkreslení způsobené 
zahnutím otevřené knihy nebo časopisu 

Digitalizuje více dokumentů automatickým 
oříznutím v rámci jednoho skenování (mezi 
dokumenty je potřeba alespoň 15 mm) 

Společnost PFU LIMITED a společnost Fujitsu, 
zjistily, že tento produkt splňuje požadavky 
RoHS (2011/65/EU) 

Společnost PFU LIMITED a společnost Fujitsu, 
zjistily, že tento výrobek splňuje požadavky 
směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) 

Software je k dispozici ke stažení z webových 
stránek ScanSnap: http://scansnap.fujitsu.
com/g-support/en/ 

K dispozici prostřednictvím online aktualizace 

PA03641-0052




