
 

 

 

 

 
 

 

 A referencia szkenner 
16mm-es filmekhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
The future of the past.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Műszaki 
adatok 

OM 7380 OM 7380 HD 

Felbontás 100 – 600 dpi 

Film típusok 

16mm-es kazettás, 16mm ANSI C kazettás pozitív, 
negatív; ezüst/vesicular/diazo; egyoldalas/kétoldalas; 

COM; álló, fekvő elrendezésű képkockák 

Orsó méretek 30m; 40m; 66m 

Feket-fehér fájl 
formátumok 

BMP, PNG, TIFF (G3 vagy G4, egy- vagy többoldalas); 

GIF, PDF (egy- vagy többoldalas) 

Szürkeárnyalatos 
fájl formátumok 

JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF (egy- vagy többoldalas); 
PDF (egy- vagy többoldalas) 

Kamera 10 Mpixel 18 Mpixel 

Képalkotás, 
automatizmusok 

Automatikus fehéregyensúly, automatikus vágás, 
keretezés, dőlés korrekció 

Visszacsévélési 
idő 

Kevesebb, mint 10mp 30m-es film esetén 

Film kezelés Automatikus film betöltés (C-klipet tartalmazza) 

Beépített USB 
kimenetek 

Két beépített USB/pendrive port 

Kimeneti 
lehetőségek 

Szkennelés CD/DVD-re, fájlba, hálózatba, USB portra, 

nyomtatóra, emailbe, felhőbe, Google dokumentumba, 
stb. 

Illesztő felület USB3.0 

Operációs 
rendszer 

Windows 7(64bit), Windows 8, Windows 8.1 

Méretek 
(Ma×Mé×Sz) 

400 × 400 × 320 mm 

Tömeg Kevesebb, mint 10 kg 

 A változtatás jogát fenntartjuk minden egyéb értesítés nélkül! - 2016. augusztus 
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The future of the past 

 

Az OM 7380 a Zeutschel referencia 
szkennere az Ön felülírhatatlan 
16mm-es archiv adatainak 
digitalizálására. 
 
Az OM 7380 a következőket nyújtja: 
 

 16mm-es filmek közvetlen konverziója 

digitális formába 
 

 Film-barát technológia a filmkarcolódás 
elkerülésének érdekében 

 

 Az információk pontosan visszanyerhetők 
 

Nagyon egyszerű működtetés a letisztult 
kezelői felület jóvoltából 

 

 Tökéletesített képalkotás magas termelé-
kenységgel párosul 

 
 
Erős, rugalmas szoftver 
 

Hasonló   készülékekhez   képest   az  
OM 7380 szoftvere Önnek dolgozik és 

többfajta illesztőfelületet is biztosít a 
különféle adatbázis rendszerekhez 
(választható adatbázis interfész) 
 

 Az OM 7380 szoftvere kiváló minőségű 
képeket készít (fekete-fehér és 
szürkeárnyalatban) az egyszerű és 
hatékony megjelenítéshez 

 
 

A termék előnyei 
 
 Valósidejű képkezelés, akár kézzel is 

görgetési módban 
 

 Fényerő és kontraszt beállítások újra-

szkennelés NÉLKÜL 
 

 Kötegelt (batch) szkennelés 
 

 Zoomolás egér kattintással 


