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Máy quét di động mạnh mẽ và hiệu 
quả cho văn phòng và gia đình

Máy quét M150 là máy quét di động mạnh mẽ và cơ động trong cùng phân khúc, được thiết kế dành cho văn 

phòng nhỏ và gia đình. Với khả năng quét hai mặt lên đến 20 tờ/phút và dung lượng ADF 20 tờ giúp người dùng 

có thể quét hiệu quả khi ở văn phòng hay ở nhà. Sản phẩm này có thiết kế để xử lý lên đến 1500 trang tài liệu 

mỗi ngày. Nó cung cấp tốc độ, chất lượng ảnh và xử lý giấy tuyệt vời, cùng với khả năng tích hợp và tương thích 

dễ dàng với các ứng dụng xử lý ảnh tài liệu.

TÍNH NĂNG CHÍNH
• Mạnh mẽ, nhỏ gọn dễ dàng cơ động

• Tốc độ cao: 20 tờ/phút ở chế độ mầu và xám

• Quét di động hiệu quả với ADF 20 tờ

• Quét các thẻ cứng như thẻ bảo hiểm, thẻ căn cước, giấy phép lái xe, v.v.

• Xử lý hình ảnh tân tiến với khả năng tự động căn thẳng và xoay trang, điều chỉnh độ sáng, phát hiện 

màu, cắt ảnh để giảm thiểu kích cỡ �le và tăng độ chính xác OCR.

• Không mất thời gian khởi động. Bật quét tức thì nguồn sáng LED.

• Công suất quét 1500 trang mỗi ngày

 www.plustek.com

Plustek OCR [1]

Plustek OCR (Được hỗ trợ bởi ABBYY® FineReader®) giúp chuyển đổi các tài 
liệu giấy, ảnh và PDF đã quét thành các định dạng có thể chỉnh sửa. Với 
Plustek OCR, bạn có thể chuyển đổi tài liệu giấy sang các định dạng có thể 
chỉnh sửa, bao gồm Microsoft® Word® và Excel®, chỉnh sửa tài liệu quét và 
sử dụng lại văn bản và nội dung khác.

� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � �
Phần mềm quản lý danh bạ toàn diện giúp bạn quét danh thiếp, chỉnh sửa
danh thiếp, và sau đó đồng bộ danh bạ đó với các phần mềm quản lý khác
nhau. Đây là công cụ hoàn hảo để giữ liên lạc và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ in
trên danh thiếp.

� � � � � � �
 � 	 � 	 � � � �
Tiện ích nút nhấn giúp đơn giản hóa việc quét tài liệu. DocAction cho 
phép thiết lập cấu hình quét theo nhu cầu của bạn và quét tài liệu chỉ với 
một nút nhấn. Tài liệu đã quét sẽ tự động được gửi trực tiếp đến máy in, 
Email, FTP hoặc thư mục. DocAction cũng cho phép quét trực tiếp đến 
nhiều phần mềm quản lý hình ảnh và tài liệu. DocAction lưu tài liệu đã 
quét dưới các định dạng ảnh thông thường bao gồm: JPEG, TIFF, và PDF.
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[1] ABBYY™ FineReader™ © ABBYY. OCR của ABBYY. ABBYY và FineReader là thương hiệu đã đăng ký của ABBYY Software, 
Ltd. có thể được đăng ký một số quyền tài phán. Bất kỳ sản phẩm hoặc tên công ty nào khác xuất hiện trong tài liệu này là 
nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty đó.
[2] Khả năng tương thích với Linux chỉ dành cho các nhà tích hợp hệ thống. Vui lòng liên hệ sales@plustek.com để biết 
thêm thông tin.

Yêu cầu phần cứng
Bộ xử lý CPU 2.0 GHz trở lên [1]
[1] Windows được đề xuất: Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 2,8 GHz với 4 lõi CPU trở lên
RAM tối thiểu 4 GB (Khuyến nghị: 8 GB trở lên)
6 GB dung lượng đĩa cứng để cài đặt chương trình
Kích thước màn hình 1024x768 trở lên

Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi
Dung lượng khay ADF 20 tờ (A4/Letter, 70 g/m² hoặc 18 Lbs)
 6 tờ (Danh thiếp) 
Tốc độ quét 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, A4)
 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Đen trắng, 200 dpi, A4)
 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Màu, 200 dpi, A4)
Vùng quét (WxL) ADF:  Tối đa: 216 x 914,4 mm (8,5" x 36")
   Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5")
 Khe thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58" x 4,13")
   Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") 
Kích thước giấy cho phép (WxL) ADF:  Tối đa: 216 x 914,4 mm (8,5" x 36")
   Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
 Khe thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58" x 4,13")
   Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2") 
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) Giấy: 50 g/m² đến 120 g/m² 
 Thẻ nhựa: Không dập nổi dày đến 0,76 mm & dập nổi dày đến 1,24 mm 
 (ISO 7810) 
Công suất quét hàng ngày (Tờ) 1.500
Tuổi thọ trục cuốn (Quét)  100.000
Tuổi thọ lẫy tách giấy (Quét) 20.000
Nút chức năng PDF, BCR, Scan
Nguồn điện AC adapter: 24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 1,3 kg (2,87 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 288,5 x 98 x 75 mm (11,36 "x 3,8" x 2,96 ")
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN 
Hệ điều hành hỗ trợ Window XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11
 Linux: Dành cho các nhà tích hợp hệ thống

Thông số kỹ thuật

 © 2022 by                       . All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners. 684AY-00100

RATS YGRENE

As an international ENERGY STAR 
Partner, Plustek has determined that 
this product meets the international 
ENERGY STAR Program for energy 
efficiency.



Siêu nhỏ gọn để tiết kiệm không gian và cơ 
động
Với thiết kế thông minh, nhỏ gọn, M150 siêu nhẹ lý tưởng cho cả 
người dùng ở quầy lễ tân và văn phòng. Với thiết kế nhỏ gọn, máy 
quét này phù hợp cho việc cơ động di chuyển hay đặt trên bàn chật 
hẹp. Kết nối máy tính với máy quét rất đơn giản bằng việc cắm và 
chạy. Phần mềm DocAction đi kèm của Plustek dùng được ngay - 
không cần phải tải trình điều khiển hoặc phần mềm ứng dụng nào 
khác.

Máy quét thẻ căn cước chuyên dụng
Việc quét thẻ ngày càng trở nên quan trọng để xác thực danh tính, 
M150 được thiết kế riêng khe quét thẻ chuyên dụng. Thiết kế quét thẻ 
riêng này giúp đảm bảo chuyển sang quét thẻ căn cước và thẻ dập nổi 
một cách nhanh chóng.

Tương thích với hầu hết các ứng dụng xử lý 
ảnh
Trình điều khiển theo chuẩn TWAIN kết hợp với các định dạng tệp TIF, 
JPG, PDF và Microsoft O�ce đảm bảo khả năng tương thích với hàng 
nghìn chương trình quét và xử lý ảnh. Phần mềm Plustek OCR (Được 
hỗ trợ bởi ABBYY) đi kèm [1] giúp dễ dàng tạo và quản lý các tệp PDF 
có thể tìm kiếm chỉ bằng một nút bấm. Tích hợp xử lý hình ảnh đảm 
bảo chất lượng hình ảnh cao nhất, giảm số lần quét lại và tăng độ 
chính xác của OCR. 

TÍNH NĂNG

Tự động làm thẳng và cắt viền hình ảnh 
theo kích thước thực tế của tài liệu.

Tự động xoay chiều tài liệu dựa trên
nội dung của tài liệu đó.

Tự động chỉnh ngưỡng ảnh hiện tại thành 
ảnh đen và trắng nhị phân.

AAAA

AAAA

1 Tự chỉnh ngưỡng1 Tự xoay chiều 2 Tự cắt viền & chỉnh nghiêng3

AAAAAAAA

Tự động phát hiện màu sắc tài liệu và quét tài liệu ở chế độ
thang màu, xám hoặc đen & trắng.

Lọc màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời khi quét biểu mẫu.

Tự động lọc bỏ trang trắng mà không cần phải thự hiện thủ công

Quét thông
thường

Với tự động
phát hiện mầu

Quét và lưu tài liệu ở 2 hoặc 3 chế độ màu ở cùng một thời
điểm.

Chế độ tự động4

Lọc màu6

Lọc bỏ trang trắng7

Quét ra nhiều dạng ảnh5

Quét hai mặt nhanh với tốc 
độ lên đến 20 tờ mỗi phút ở 
chế độ màu

Quét hiệu quả với khay nạp 
giấy tự động lên đến 20 tờ

Quét các thẻ cứng dập nổi 
như thẻ căn cước, thẻ bảo 
hiểm, giấy phép lái xe và thẻ 
tín dụng dày đến 1,2mm. Lý 
tưởng cho các ngành dọc như 
chăm sóc sức khỏe, dược 
phẩm, kế toán, lữ hành, v.v.

Số hóa danh thiếp giấy thành 
các địa chỉ liên lạc dễ sắp xếp 
và quản lý, và chuyển đổi danh 
thiếp của bạn thành thông tin.

Lưu tài liệu giấy dưới dạng 
PDF có thể tìm kiếm chỉ bằng 
một nút bấm và tìm thông tin 
nhanh hơn

DỄ SỬ DỤNG- Quét với một 
chạm đến các địa chỉ thiết lập 
trước chỉ cần bấm một nút
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