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PANASONIC KV-S2087 A4-KLEURENSCANNER 
BUITENGEWONE MOGELIJKHEDEN, BUITENGEWONE KOSTEN 

 
De gloednieuwe KV-S2087 hogesnelheids-A4-kleurenscanner voor meerdere documenten biedt 
u alle flexibiliteit en efficiëntie van uitgebreide tijdbesparende functies zonder de 
belemmerende kosten. 

Met zijn uitzonderlijke uitgebreide functionaliteit en de concurrerende prijs is de KV-S2087 de 
nieuwe 'must-have' voor middelgrote en grote bedrijven in de financiële en juridische sector, 
de gezondheidszorg en de horeca. 

 

Belangrijkste functies 

Ongelooflijk hoge scansnelheid van 85 ppm/170 ipm bij dubbelzijdig scannen*.
Eenknopsbediening voor het scannen van maximaal 200 documenten in de ADF
Scannen van paspoorten, visitekaartjes en lang papier
Recht doorvoerpad of met een bocht van 180 graden
Digitale imprinter en post-imprinter
Software voor het op afstand online controleren van de scanstatus
Functies voor automatisch opnieuw scannen en automatisch afdrukvoorbeeld
Compacte afmetingen: 343 x 315 x 260
Langere levensduur van de roller: 350.000 vellen

 

 



PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES 
ITEMS KV-S2087
Scantype - Dubbelzijdig

Scanmethode - Kleuren-CIS (600 dpi in stappen) / Zwarte of witte achtergrond

Scanresolutie - 100 - 600dpi (in stappen van 1 dpi) en 1200 dpi (geïnterpoleerd)
Optisch: 300 dpi / 600 dpi (automatisch schakelen)

Scansnelheid Binair/kleur - Enkelzijdig Tot 85 ppm

- A4- of Letter-formaat 200/300 dpi - Dubbelzijdig Tot 170 ipm

Detectie van dubbele invoer - Ultrasoon (de documentlengte die kan worden gedetecteerd is 70 mm of meer)

Beeldcompressie - MH, MMR (Software ICP), JPEG

Binaire modus halftone - Dithering, foutdiffusie

Beeldmogelijkheden - Automatisch voorbeeld, automatisch opnieuw scannen, automatische aanpassing van helderheid, 
meerkleurendrop-out, dynamische drempelwaarde, witniveau van papier, nadruk op afbeeldingen, gamma, 

automatische scheiding, ruisonderdrukking

Andere functies - Lengtebepaling, streepjescodedetectie, patchcodedetectie (type 2, 3, T), detectie van controleblad, lang papier, 
overslaan van dubbele invoer

Documenten Breedte 48mm - 216mm (1,9 inch - 8,5 inch)

- Lengte Automatische invoer: 70 mm - 356 mm (2,75 inch – 14 inch) Handmatige invoer: 70 mm - onbeperkt (2,75 inch – 
onbeperkt)

- Dikte 0,04 mm – 0,66 mm (1,6 mils – 25,98 mils) Opmerking 1 mil = 0,001 inch

- Gewicht Pad met hoek van 180 graden (uitgang aan voorzijde): 20 g/m2 – 157 g/m2 (5,2 pond – 42 pond) 
Recht pad (uitgang aan achterzijde): 

Automatische invoer: 20 g/m2 - 157 g/m2 (5,2 pond - 42 pond) 
Handmatige invoer: 20 g/m2 - 546 g/m2 (5,2 pond - 145 pond)

Visitekaartje Formaat ISO-formaat

- Formaat 85,6mm - 54 mm (3,4 inch - 2,1 inch)

- Dikte 0,76 mm (0,03 inch)

Capaciteit invoerlade - 200 vel: 80 g/m2 (21 pond) houtvrij papier van hoge kwaliteit

Ondersteund besturingssysteem - Windows® XP SP3 (32-bits/64-bits), Windows Vista® SP2 (32-bits/64-bits), Windows® 7 (32-bits/64-bits), 
Windows® 8 (32-bits/64-bits), Windows® 8.1 (32-bits/64-bits), Windows® 10 (32-bits/64-bits), Windows 

Server® 2003 SP2 (32-bits/64-bits), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32-bits/64-bits), Windows Server® 2008 
SP2 (32-bits/64-bits), Windows Server® 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows Server® 2012 (64-bits) 

Interface - USB 3.0-interface 
Opmerking: Er is geen garantie dat de scanner werkt als deze is aangesloten op een USB-hub.

Externe afmetingen (b x d x h) - 350 mm × 319 mm x 242 mm (13,78 inch × 12,56 inch × 9,53 inch) 
*Exclusief uitstekende onderdelen

Gewicht - 9,0 kg (19,84 pond)

Stroomvereisten* - AC 100 – 127 V, 50/60 Hz, 1,2 A 
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,2 – 0,7A 

AC 220 – 240 V, 50/60 Hz, 0,7A

Stroomverbruik Maximum (scannen) 65 W of minder

- Minimum (gereed) 20 W of minder

- Slaapstand 3,0 W of minder

- Voeding uit 0,5W of minder

Gebruiksomstandigheden - Temperatuur: 5�C – 35�C (41�F – 95�F) 
Vochtigheid: 20% – 80% RH

Opslagomgeving - Temperatuur: -10�C – 50�C (14�F – 122�F) 
Vochtigheid: 8% – 75% RH

Accessoires - Cd-rom: Apparaatstuurprogramma, ISIS-stuurprogrammasoftware, TWAIN-stuurprogrammasoftware 
Gebruikershulpprogramma, instelfunctie voor scanknop, Image Capture Plus met de nieuwe OCR-engine, 

gebruikershandleiding, controleblad (PDF) 
Installatiehandleiding, netsnoer, USB-kabel (1,5 m (59 inch)/USB 3.0)

Opties Vervangingskit voor roller KV-SS063

- Reinigingspapier voor roller KV-SS03

- Imprintereenheid (post) KV-SS020

- Inktpatroon KV-SS021

- Draagblad KV-SS076

- Flatbedscanner KV-SS081

De stroomvereisten variëren afhankelijk van het land/de regio.
Alle foto's in deze brochure zijn gesimuleerd.
Gewichten en afmetingen bij benadering.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen.
Ingebonden documenten kunnen worden gescand door de invoerselectieknop in te stellen op handmatig scannen (Manual) en de papierselectieknop op recht pad (uitgang aan achterzijde). 

U kunt een optioneel draagblad (KV-S2076) gebruiken voor het scannen van folders met handmatig scannen en recht pad (uitgang aan achterzijde). 
ENERGY STAR en het ENERGY STAR handelsmerk zijn geregistreerde merken van de Verenigde Staten. ISIS is een geregistreerd merk van de EMC organisatie in de Verenigde staten en andere landen. 
Windows, Windows Vista en Windows Server zijn ofwel geregistreerde merken of een merk van de Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merk- of productnamen zijn 
eigendom van hun respectieve eigenaars. 

Panasonic System Communications Company Europe, een divisie van Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland.
http://business.panasonic.co.uk/communication-solutions 


