
Tehnične specifikacije Rowe Scan 450i

•  Standardna oprema ✓     
• o / + dodatna oprema, jo je mogoče naknadno vgraditi     
• o Dodatna oprema     
• - ni na voljo 

ZNAČILNOST ZNAČILNOSTI 
SCI 450i OPIS SKENER ZA VELIKO FORMATO

ROWE 
Scan 450i
- 40

ROWE 
Scan 450i 
- 60

Širina optičnega branja / izvirna debelina / dolžina optičnega branja

Največja širina skeniranja

24 "(622 mm) / največja originalna širina 27,4" 
(696 mm) 
36 "(927 mm) / največja prvotna širina 39,4" 
(1001 mm) 
44 "(1130 mm) / največja prvotna širina 47,4" 
(1204 mm)

 ✓
 ✓

✓

 ✓
 ✓

✓

Največja prvotna trdnost Do 2 mm (0,08 ") za prožne materiale ✓ ✓
Dolžina skeniranja Optični bralnik ni omejen ✓ ✓
Kakovost optičnega branja
Optična ločljivost 2400 x 1200 dpi ✓ ✓
Največja ločljivost 9600 x 9600 dpi ✓ ✓
Natančnost skeniranja 0,1% +/- 1 slikovna pika ✓ ✓

Globina barve 48-bitna barva, 
16-bitna sivina

 ✓
✓

 ✓
✓

Barvni prostor
Podpira standardni sRGB barvni prostor, kot 
tudi uporabniško določene barvne prostore, kot
so B. Adobe RGB ali Device RGB

✓ ✓

REDNA IZBRANA PRAVA LUČ
Izvirniki so osvetljeni posebej homogeno. 
Optimalna koordinacija vpadnega kota 
svetlobe in bralne enote.

✓ ✓

ROWE DOUBLE ROW LENSE Tehnologija dvojnih leč za bistveno večjo 
prepustnost svetlobe ✓ ✓

ROWE DINAMIČNI ŠIV - RDS 
(patentiran)

Trajno nadzira optično prebrane slikovne 
podatke z vsakega senzorja; jih sestavi v 
realnem času, da tvorijo podobo. Nihanja se 

✓ ✓



pojavljajo samodejno popravljeno.

ROWE PRO LOGIC

Enkrat skenirajte za najboljši rezultat. 
Samodejni postopek filtriranja umazanije / 
ozadja in poudarjanja informacij o sliki, idealen
za nizkokontrastne originale.

✓ ✓

ergonomija

Avtomatiziran potek dela (4 
prosto nastavljivi priljubljeni 
gumbi na nadzorni plošči 
optičnega bralnika)

Vse funkcije programa ROWE ScanManager 
lahko shranite. Dostopno z enim klikom. 
Število priljubljenih (prilagojene nastavitve, npr.
Definirani profili optičnega branja) v programu 
ROWE ScanManager ni omejeno. Poleg tega 
lahko priljubljene shranite zaščitene z geslom.

✓ ✓

Enostavna menjava stekla za 
skeniranje

Steklo za skeniranje je mogoče zamenjati brez 
orodja - enostavno, hitro in popolnoma 
ergonomsko!

✓ ✓

ROWE SAFE DRIVE (patentiran)

- Do 500% daljša življenjska doba stekla za 
skeniranje v primerjavi s skenerji brez ROWE 
SAFE DRIVE 
- varen transport krhkih originalov

✓ ✓

Optično branje s pisavo na 
vrhu

Omogoča ergonomsko ravnanje z izvirniki - 
poglejte, kaj se skenira. ✓ ✓

Aktivna vadba

Pogonski transportni valji zadaj zagotavljajo 
varen izpust izvirnika. V optičnem bralniku ni 
zaostankov, tudi če se uporabljajo brez stojala 
ali v povezavi s pladnjem za optično branje.

✓ ✓

Produktivnost / vmesniki
Barvna (24-bitna RGB) in 8-
bitna indeksirana barva pri 400
dpi (Turbo) *

Števci na minuto / palec na sekundo 2,75 / 1,8 5,5 / 3,6

Črno-bela (1-bitna) in sivina (8-
bitna) pri 400 dpi (Turbo) * Števci na minuto / palec na sekundo 17 / 

11.15 17 / 11.15

SISTEM IZBOLJŠANJA 
DOKUMENTOV - DIS

Vsa skeniranja lahko nato spremenite. 
Ponovno skeniranje ni potrebno. Izvedene 
spremembe se takoj prikažejo v 
pregledovalniku.

✓ ✓

Samodejno zaznavanje širine 
"na letenje" (patentirano)

Med postopkom skeniranja se hkrati natančno 
določi tudi prvotna širina. Za zaznavanje širine 
izvirnika se ni treba premikati naprej in nazaj.

✓ ✓

Dinamično zaznavanje širine 
(patentirano)

Samodejno in pravilno zaznavanje prvotne 
širine, tudi v primeru poškodb, npr. B. raztrgani 
vogali

✓ ✓

Ni časa za ogrevanje Takoj pripravljen za uporabo (tudi za barvo) ✓ ✓
REDNO UČINKOVITO PREGLED 
- RES (patentirano)

Visoko zmogljiv proces odkrivanja in prenosa 
podatkov v realnem času ✓ ✓

SuperSpeed USB 3.0 + RES Omogoča do 1000% večjo prepustnost 
podatkov v primerjavi z HighSpeed USB 2.0 ✓ ✓

HightSpeed USB 2.0 + RES Omogoča do 200% večjo prepustnost podatkov
v primerjavi z HighSpeed USB 2.0 ✓ ✓



DIN A0, barvni (24-bitni RGB), 
vključno z avtom. Zaznavanje 
širine, SuperSpeed USB 3.0 s 
tehnologijo RES

Dokumenti na uro ** pri 300 x 300 dpi 113 215

DIN A0, črno-belo (1-bitno) in 
sivine (8-bitno), vključno z 
avtom. Zaznavanje širine, 
SuperSpeed USB 3.0 s 
tehnologijo RES

Dokumenti na uro ** pri 300 x 300 dpi 
Dokumenti na uro ** pri 600 x 600 dpi

427 
189

427 
189

Omrežni priključek 100 - 240 V 50/60 Hz ✓ ✓

Poraba energije
Način delovanja / varčevanje z energijo s 
programabilnim časovnikom presega zahteve 
Energy Star

<19 W / 
<0,4 W.

<19 W / 
<0,4 W.

Utež

Optični bralnik velikega formata 24 "Optični 
bralnik 
velikega formata 36" 
Optični bralnik velikega formata 44 "

13,0 kg 
16,0 kg 
18,5 kg

13,0 kg 
16,0 kg 
18,5 kg

dimenzija

Optični bralnik velikega formata 24 "globina x 
širina x višina. 
Optični bralnik velikega formata 36 
" globina x širina x višina

332 x 896
x 126 mm

332 x 
1201 x 
126 mm 
332 x 
1404 x 
126 mm

332 x 896 
x 126 mm 
332 x 
1201 x 
126 mm 
332 x 
1404 x 
126 mm

Oznake / potrdila o odobritvi RoHS, ENERGY STAR, CE, CCC, UL, cUL, CB, 
FCC, del 15, razred B, EAC, BSMI ✓ ✓

* Hitrost optičnega branja je odvisna od izvirne širine in konfiguracije računalnika.
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