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SmartOffice PS286 Plus da Plustek
Projetado para uso na mesa de operações de pequenas e médias
empresas, hospitais, escritórios de advocacia, empresas de contador
independente certificado, instituições bancárias, financeiras e de seguro,
educação, assistência médica, governo, hotelaria, centros de serviços,
etc., o SmartOffice PS286 Plus é um scanner colorido duplex de um único
passo, altamente versátil e com preços acessíveis, da linha de scanners
com alimentador de folhas soltas.

Digitalize uma variedade de Formatos de
Documentos
Cédula de Identidade e Cartão Comercial
Cartões comerciais podem ser digitalizados no formato retrato 20 folhas de uma
vez. Cartões plásticos podem ser digitalizados no formato paisagem um de cada
vez.

Documentos no formato A3
Documentos no formato A3 podem ser facilmente digitalizados utilizando o
dobrador de documentos especial incluído: Dobre o papel A3 para tamanho A4 e
coloque-o na folha de proteção para digitalizar. Escolha a opção ADF duplex no
tipo de digitalização, o tamanho automático no tamanho de página, e tique na
caixa da opção mesclar páginas para digitalizar. No modo mesclar escolha
manualmente a opção horizontal ou vertical, e a reprodução final será um
documento no formato A3 em um único passo.

Digitalização Fácil com um Simples Toque
Crie PDFs que permitem busca, digitalize para envio por e-mail, digitalize para
FTP, OCR, BCR, copie, ou arquive documentos com um simples toque no botão.
Nove diferentes tarefas ou funções de digitalização podem ser facilmente
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configuradas para atender às suas necessidades de digitalização.

Recursos Automáticos com o Software da
Plustek
O SmartOffice PS286 é incorporado a um conjunto de aplicativos de
gerenciamento de documentos e de digitalização que permite ao usuário ser
produtivo com simplicidade. Além do PDF que permite busca, o SmartOffice
PS286 pode criar todos os conhecidos formatos de arquivo de imagem e arquivos
editáveis da Microsoft Office. Os drivers TWAIN e WIA padrão da indústria
garantem compatibilidade com milhares de aplicativos de imagens ativados.
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PDF
PDF

40 a 200 g/㎡ (especial para o Brasil)

OS

Windows 7 , 8 , 10 , 11
Mac OS v.10.12-12.x ou posterior[2]
Linux*[3]

Windows e Mac
Processador de CPU de 2,0 GHz ou superior [1] [2] [3]
[1] Windows recomendado: processador Intel® Core ™ i5 de 2,8 GHz com 4 núcleos de CPU ou superior
[2] Compatível com processador Mac INTEL e M1
[3] Compatibilidade não disponível com PowerPC
Mínimo de 4 GB de RAM (recomendado: 8 GB ou mais, tamanho A3 a digitalização de 1600 dpi, alocação de memória virtual de 20 GB no mínimo)
6 GB de espaço no disco rígido para instalação do programa
Dimensões de exibição de 1024 x 768 ou superior
[1] ABBYY e FineReader são marcas registradas de ABBYY Software, Ltd. que podem estar registradas em algumas jurisdições.
Quaisquer outros produtos ou nomes de empresas que aparecem neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais
registradas das respectivas empresas.
[2] A compatibilidade pode diferir dependendo da versão do software. Por favor consulte a compatibilidade do sistema operacional no site
da Plustek para obter as últimas informações.
As informações e especificações contidas neste documento estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Por favor visite o site da Plustek
para obter as últimas informações de suporte.
[3] LINUX para Integrador de Sistema. Contacte as vendas locais: sales@plustek.com
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