
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Univerzális film szkennerek 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

The future of the past.  

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Egyszerű eszköznek tervezték, 

közönséges de akár professzio-

nális használatra is alkalmas. A 
delta mikrofilm szkenner egysze-

rűen és hatékonyan digitalizálja 
az összes mikrofilm formátumot, 

beleértve a fotográfiai filmeket 

is. 
 

 

A termék előnyei 
 

 Igény szerinti, multiformátumú 
szkennelés – 16/35mm-es 

tekercsfilm, mikrofilm lap, Jacket, 
mikrofilm kártya és dia- / negatív 

film. 

 már rendelkezésre áll a színes 
anyag szkennelése és az USB3.0 

port is. 
 A nagyfelbontású terület érzékelő 

valós idejű kijelzést szolgáltat 
párosulva a nagy termelékeny-

séggel. 

 Csúcs minőségű egyedi optikák a 
legtisztább képet produkálják. 

 „Kövess engem” megoldások. 
 Könnyű kezelés – érintő képernyő, 

automata motoros filmtovábbítás, 

automatikus kép felismerés. 
 Közvetlen OCR lehetőség. 

 Rendkívül halk működés – ideális 
könyvtárak számára. 

 

 delta LTE delta plus delta HD 

Használható 
film fajták 

Mikrofilm lap, Jacket, Jumbo film, mikrofilm kártya, 
16/35mm-es tekercsfilm, kazettás mikrofilm (M és C), 

diafilm és perforált 35mm-es film 

Kép 
érzékelő 

Nagyfelbontású, 10MP-es terület érzékelő 
valós idejű megjelenítéssel 

Ultranagy felbontású 
18MP-es terület érzékelő 

valós idejű 
megjelenítéssel 

Optika 
Jól bevált, kifejezetten mikrofilmek nagyítására tervezett, csúcs 

minőségű, kristály tiszta optikai lencsék 

Szkennelési 
mód 

Szürkeárnyalat vagy 
fekete-fehér 

Színes, szürkeárnyalat, vagy fekete-fehér 

Rögzítési idő 1/3 mp/kép 

Kicsinyítési 
arány 

7× - 60× 7× - 105× 

Max. szkennelt 
terület 

35 × 47 mm a filmen 

Kimeneti 
felbontás 

100-600 dpi 

Kimeneti 
média 

File, hálózat, USB, 
nyomtató, email, felhő, 

Google dok 

CD/DVD, file, hálózat, USB, nyomtató, 
email, felhő, Google dok 

Élesség áll. Automatikus és kézi 

Érzékelő 
optimalizálás 

Tartalmazza; teljes mértékű optikai képforgatás 

Zoom állítás Motoros (optikai) és digitális zoom 

File 
formátumok 

TIFF (RAW, tömörített, egy- v. többoldalas), PDF (egy- v. többoldalas), JPEG, 
JPEG2000, BMP, GIF, PNG 

USB portok 2db USB3.0 pendriveokhoz, lefelé kompatibilis 

Szkennelési 
eljárás 

Érintőképernyő, motoros 
és kézi film továbbítás, 
intelligens szerkesztés 

Érintőképernyő, motoros és kézi film továbbítás, 
intelligens szerkesztés, 3M adapter, 

RapidScan kötegelt szkennelés 

Opciók a 
szkennerekhez 

RapidScan kötegelt 
szkennelés, OCR és 

kommentelés, vendor 
illesztő kit, 3M adapter 

Vendor illesztő kit, OCR és kommentelés 

Fényforrás Egyedileg kalibrált, színes kompatibilis LED csoport 

Biztonság Beépített Kensington zár 

Interfész USB3.0 

Op. rendszer 
Csak a 64 bites Windows 7 Pro, Windows 8 és Windows 10 rendszerek, 

intel processzorral 

Méretek (Sz × Mé × Ma) 450 ×515 × 230 mm 

Hely igény (Sz × Mé) 305 × 515 mm 

Tömeg 7.2 kg 

A változtatás joga fenntartva ! 
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