Scanerul Xerox 7600
Scanaţi fotografii sau documente
folosind butoanele One Touch
• Scaner ultra-slim

Avantajul One Touch

Aplicaţii software ideale!

• Cinci butoane One Touch

Indiferent de nevoile dumneavoastră de
scanare, Xerox vă pune la dispoziţie soluţii în
măsură să vă ofere calitatea şi performanţa
dorite. Xerox 7600 schimbă percepţia
oamenilor despre scanare – cele cinci
butoane create pe baza tehnologiei Visioneer
OneTouch sunt pre-configurate pentru funcţii
de scanare obişnuite, încât să puteţi scana
către destinaţii precum email, directoare sau
aplicaţii de editare a fotografiilor. În plus,
butoanele One Touch pot fi personalizate
pentru un plus de performanţă.

ArcSoft PhotoImpression este combinaţia
perfectă de eficienţă şi simplitate pentru
fotografiile dumneavoastră. De la corectarea
rapidă la editarea artistică, puteţi obţine
rezultate de o calitate desăvârşită. Fie că
scanaţi fotografii normale, desene sau hărţi,
PhotoImpression simplifică scanarea digitală

• Conexiune USB
• Capac proiectat special
pentru scanarea cărţilor şi
revistelor
• Rezoluţie optică 1200 dpi
• Adâncime de culoare 48-biţi
• Portabil şi uşor

În afară de scanarea directă către toate
destinaţiile cunoscute, Visioneer OneTouch
permite conectarea scanerului Xerox 7600
la aplicaţii software de administrare a
documentelor, precum Microsoft SharePoint,
DocuWare şi Xerox DocuShare – creând astfel
un flux de lucru uşor de folosit, începând de la
hârtie şi până la destinaţia selectată.

Tehnologie digitală pentru
fotografiile dumneavoastră!
Indiferent dacă sunteţi un fotograf profesionist
sau doar doriţi să scanaţi fotografii de familie,
Xerox 7600 este soluţia ideală. Cu o rezoluţie
optică de 1200 dpi şi culoare 48-biţi, Xerox
7600 captează cele mai fine detalii ale
imaginilor originale.

PhotoImpression vă permite să editaţi,
retuşaţi, îmbunătăţiţi fotografiile pentru a le
transforma în imagini spectaculoase şi a le
folosi în sute de proiecte.
Nuance PaperPort creează automat imaginile
miniaturale ale fişierelor dumneavoastră
pentru organizarea lor în directoare sau
mutarea în aplicaţiile favorite din Link Bar.

Tehnologie performantă
Xerox 7600 este soluţia ideală pentru
scanarea fotografiilor şi a documentelor. În
plus, poate fi folosit cu succes la eliminarea
documentelor tipărite din birou sau la
crearea de proiecte color pentru imprimare
sau utilizare online. Scanarea fotografiilor şi
documentelor nu a fost nicicând mai uşoară
Scanerul include driverele special create
pentru Windows Vista şi XP, asigurând astfel
compatibilitatea necesară şi îmbunătăţind
experienţa scanării digitale.

Scanerul Xerox 7600
Email – păstraţi legătura cu
familia şi prietenii

Scanare – Un birou fără hârtie
Butonul SCAN trimite documentele către
PaperPort, din care le puteţi muta în
directoare special create. PaperPort este
aplicaţia perfectă pentru păstrarea evidenţei
documentelor dumneavoastră. Pentru un plus
de confort, puteţi copia materialele scanate
pe un CD sau DVD şi depozita într-un loc
sigur.

Foto – Scanaţi fotografii pentru
editarea uşoară a imaginilor
Aplicaţia ArcSoft PhotoImpression este
livrată o dată cu scanerul pentru editarea,
redimensionarea şi retuşarea fotografiilor.
Butonul PHOTO este conectat direct, astfel
încât fotografiile scanate vor fi deschise în
aplicaţia PhotoImpression. PhotoImpression
vă permite să:
– retuşaţi, redimensionaţi şi decupaţi
fotografiile

Aşezaţi un document pe platan şi apăsaţi
butonul EMAIL. Acesta porneşte automat
Visioneer OneTouch, care identifică marginile
documentului, îl scanează şi deschide
aplicaţia de email pentru a ataşa documentul
sau fotografia scanată într-un mesaj nou sub
forma unui fişier PDF sau JPEG, spre exemplu.
Nu trebuie decât să introduceţi adresa de
email.

Copiere – Transformaţi PC-ul şi
imprimanta într-un copiator
Trebuie să copiaţi un document? Scanerul,
imprimata şi computerul dumneavoastră
vă stau la dispoziţie pentru copierea
documentelor prin simpla atingere a unui
buton. Aşezaţi documentul pe platan şi
apăsaţi butonul COPY. Aplicaţia Visioneer
OneTouch scanează şi trimite pagina la
imprimantă pentru realizarea unei copii clare
alb-negru sau color.

– salvaţi fotografiile în toate formatele de
fişier disponibile
– organizaţi fotografiile pe categorii
– adăugaţi ilustraţi, cadre şi alte efecte în
fotografiile dumneavoastră
– creaţi multe ale efecte artistice şi amuzante

Arhivare – Documentele sunt în
siguranţă.
Este foarte reconfortant să ştiţi că documentele
importante, evidenţele, fotografiile sau
certificatele sunt în perfectă siguranţă. Folosiţi
butonul ARCHIVE pentru a scana documente
importante şi a le scrie pe un CD sau DVD. Hârtia
este perisabilă – scanarea documentelor este
singura garanţie a perpetuării acestora. Stocând
informaţiile esenţiale pe suporturi portabile aveţi
siguranţa că vor fi protejate.

Specificaţii Xerox 7600

Cerinţe minime de sistem

Cod produs
003R98742
Rezoluţie optică
1200 dpi
Adâncime de culoare (color):	48-bit intern (16-bit convertor A/D ce recunoaşte
peste 281 miliarde de culori)
Convertor analog-digital:
16-bits pentru fiecare canal RGB
Adâncime de culoare (monocrom):
16-bit intern (65,536 nuante de gri)
Adâncime de culoare fişier scanat
24-bit color, 8-bit monocrom, 1-bit alb-negru
Metodă scanare
O singură trecere
Interfaţă
5 butoane, Advanced TWAIN
Conectivitate
USB 1.1
Driver
Visioneer OneTouch, TWAIN şi WIA
Sursă iluminare
CIS
Dimensiuni (L x A x Î)
257 x 377 x 35 mm (10.13” x 14.85” x 1.4”)
Greutate
1.52 Kg (3 lbs. 3.6 oz.)

• Pentium® IV sau echivalent
• Windows® 2000*/XP**/Vista
• 512MB RAM (1GB pentru Vista)
• 350MB spaţiu liber pe hard disk
• DVD-ROM drive
• port USB
*Service Pack 4 **Service Pack 1 & 2

Conţinutul ambalajului
• Scaner Xerox 7600
• Cablu USB 2.0
• Card de instalare rapidă
• Card suport tehnic
• Manual de utilizare
• DVD-ROM:
– ArcSoft PhotoImpression
– Nuance PaperPort
– Visioneer OneTouch
– Drivere de scanare (TWAIN & WIA)

Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.xerox.ro
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