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KV-SL30-SERIE 
A4-DOCUMENTSCANNER 
De vrijheid om met informatie te werken hoe u dat wilt 

 
Met de juiste scanoplossing voor uw organisatie kunt u de gegevens in uw bedrijf eenvoudiger 
en efficiënter dan ooit scannen, delen, opslaan en beveiligen. De nieuwe KV-SL30-scannerserie 
van Panasonic biedt precies die oplossing.
De scanners zijn sneller en flexibeler dan concurrerende modellen, hebben meer functionaliteit 
en zijn voordeliger. Voor u betekent dat een beter rendement op uw investering en lagere 
gebruikskosten. De echte kracht van de serie zit in het hybride ontwerp. Een bedrijf zoals dat 
van u heeft eigenlijk een scanner met automatische documentdoorvoer (ADF) nodig voor het 
verwerken van grote hoeveelheden documenten met een standaardformaat, en een 
flatbedmodel voor beschadigde documenten, ongebruikelijke formaten en boekjes. U hebt dus 
meerdere apparaten nodig, en dat betekent hogere kosten en tragere scanprocessen. 

Flatbed ontmoet ADF
Met de KV-SL30-serie is dat niet nodig. Het ontwerp met geïntegreerde flatbed/ADF is een 
antwoord op dat probleem. In beide modellen uit de serie is de flatbed geïntegreerd met een 
ADF, wat betekent dat ze 

 

heel geschikt zijn voor beschadigde documenten, boekjes, paspoorten, ID-kaarten, enveloppen 
en documenten met gemengde formaten.
Dus als u een scanoplossing zoekt die speciaal is ontworpen voor de uitdagingen van grote 
organisaties zoals die van u, hebben wij het antwoord voor u. 

Snel scannen voor grote voordelen
Sneller scannen betekent efficiënter en voordeliger scannen. De scantijd via de flatbed van de 
KV-SL30-serie is de helft van die van een conventioneel model. Bovendien scant de KV-SL3066 
met 65ppm/130ipm en de KV-SL3056 met 45ppm/90ipm, wat ze de snelste maakt van alle 
Panasonic-modellen in deze klasse.
Als flatbedscanner presteren de KV-SL3066 en KV-SL3056 net zo goed. Beide hebben een 
scantijd van 1,5 seconde, wat betekent dat u notitieblokken en dunne en beschadigde 
documenten snel kunt digitaliseren. 

 

 



SPECIFICATIES 
KV-SL3056 KV-SL3066

Scantype Dubbelzijdig en A4-flatbed

Scanmethode ADF: kleuren-CIS met 1 lijn (voor- en achterkant), zwarte of witte achtergrond
Flatbed: kleuren-CIS met 1 lijn, zwarte of witte achtergrond (omkeerbaar)

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

Scansnelheid*1

A4/portret - zwart-wit/kleur 9200 dpi, 300 dpi) 
ADF: Enkelzijdig: 45 ppm, dubbelzijdig: 90 ipm

Flatbed: 1,5 sec./pagina)
ADF: Enkelzijdig: 65 ppm, dubbelzijdig: 130 ipm

Flatbed: 1,5 sec./pagina

Dagelijkse dutycycle 6000 vellen 8000 vellen

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

Beeldcompressie MH, MMR (Software ICP), JPEG

Halftoon binaire modus Dithering, foutdiffusie

ADF-document- formaat Handmatige invoer: 48 x 54 mm tot 216 mm x geen limiet bij gebruik van "Lang papier"
Automatische invoer: 48 x 54mm tot 216 x 356 mm

Afbeeldingsformaat:
200 dpi of minder: 48×54 mm tot 216 × 5588 mm
300 dpi of minder: 48×54 mm tot 216 × 5461 mm
400 dpi of minder: 48×54 mm tot 216 × 4064 mm
600 dpi of minder: 48×54 mm tot 216 × 2700 mm

Dikte Papier: 0,04 - 0,5 mm
ISO-kaart: 0,76 mm Kaarten met reliëfopdruk tot 1,4 mm

Ingebonden documenten*2: 2,6 mm

Gewicht 20 – 413 g/m2

Flatbed-document- formaat Maximum: 216 x 297 mm

Dikte 30mm (limiet van gesloten flatbeddeksel) / 3mm (limiet van sluitdetectie deksel)

Capaciteit invoerlade 100 vel: 80 g/m2

Ondersteunde besturingssystemen Windows® XP SP3 (32-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), Windows Server® 2016 (64-bits)

Interface USB 2.0

Externe afmetingen (BxDxH) 300 x 650 x 308 mm

Gewicht 6,7 kg

Stroomvereisten*3 Wisselstroom 220-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

Energieverbruik Maximum (scannen) 37 W of minder: 0,5 A 40 W of minder: 0,5 A

Minimum (gereed) 10 W of minder

Slaapstand 2,9 W of minder

Uitschakelen 0,5 W of minder

Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 5 °C tot 35 °C
Vochtigheid: 20% tot 80% RH (geen dauwdruppels)

Opslagomgeving Temperatuur: -10 °C tot 50 °C
Vochtigheid: 8% tot 75% RH (geen dauwdruppels)

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, 1,5m USB-kabel (USB 2.0), kaartgeleider voor gemengde formaten

Opties Vervangingskit voor rol: KV-SS061, Reinigingspapier voor roller: KV-SS03, Draagbladen: KV-SS076

*1 De scansnelheid verschilt, afhankelijk van de hostcomputer, het besturingssysteem, de toepassing
de meetmethode, de hoeveelheid gegevens in het beeld en de papiersoort. De scansnelheid
is gebaseerd op een meetmethode van Panasonic.
*2 Gebruik het speciale draagblad.
*3 De stroomvereisten variëren afhankelijk van het land/de regio. 
Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken
- ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde merken in de Verenigde Staten.
- ISIS is een gedeponeerd handelsmerk van EMC Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
- Windows, Windows Vista en Windows Server zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Mac OS is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- Overige merk- of productnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Dit product is ontworpen om schadelijke chemische stoffen te verminderen conform de RoHS-richtlijn. 

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.

Panasonic System Communications Company Europe, een divisie van Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland. 
http://business.panasonic.co.uk/A4-Scanner 


