
COMMUNICATION SOLUTIONS

 

 

 

PANASONIC KV-S1037-SERIE COMPACTE SCANNERS 
Ruimtebesparend scannen
Uitgebreide veelzijdigheid
Netwerkmogelijkheden* 

 
De KV-S1037-serie compacte scanners levert een overvloed aan uitstekende prestaties en 
ruimtebesparend design: veelzijdigere scanmogelijkheden dan elke andere scanner in 
deze klasse. 

Dankzij het ruimtebesparende ontwerp biedt de KV-S1037-serie u de vrijheid om de beperkte 
ruimte op kantoor zo flexibel mogelijk te gebruiken zonder ook maar iets af te doen aan de 
hoge prestaties. Met een snelheid van 30 ppm en een ongeëvenaarde veelzijdigheid voor onder 
andere identiteitskaarten, medische verslagen en onbeperkte mogelijkheid voor lange vellen, is 
efficiënt werken altijd gegarandeerd. De hoogste betrouwbaarheid doordat rollen slechts één 
keer per 100.000 pagina's hoeven te worden vervangen. Als u een netwerkverbinding wilt, kies 
dan het X-model uit onze serie. Deze wordt geleverd met zowel bekabeling als wifi-
ondersteuning. 

*Alleen KV-S1037X

 

KENMERKEN: 

Beide modellen in de serie - de KV-S1037 en de KV-S1037X - kunnen scansnelheden 
bereiken van 30 ppm/60 ipm bij 300 dpi in kleur
Dankzij de compacte behuizing passen de scanners gemakkelijk in de kleinste ruimten op 
receptie- of kantoorbureaus en in klantenserviceruimten.
Uniek in deze klasse is het feit dat de KV-S1037-serie ook paspoorten kan scannen
De apparaten kunnen overweg met documenten met een gewicht van 20 - 413 gm2
Dagelijkse dutycycle van 3.000 vel

 

 



Scantype KV-S1037 KV-S1037X*

Scanmethode 1-lijns kleuren-CIS (300 dpi/600 dpi), achtergrond: Zwart

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

Scansnelheid*2

A4/Letter
Zwart-wit/kleur
(200 dpi, 300 dpi)

Enkelzijdig: 30 ppm, dubbelzijdig: 60 ipm

Dagelijkse dutycycle 3,000 vellen

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

Beeldcompressie MH, MMR, JPEG, JPEG2000

Halftoon binaire modus Dithering, foutdiffusie

ADF-document- formaat Handmatige invoer: 48 x 54 mm - 216 mm x onbeperkt (modus voor lang papier)*3

Automatische invoer: 48 × 54 mm - 216 × 356 mm

Dikte Papier: 0,04 mm - 0,5 mm
Paspoort*4: 3,0 mm

Kaart van ISO-formaat: 0,76 mm Kaarten met reliëfopdruk tot 1,24 mm

Gewicht 20 g/m² – 413 g/m²

Capaciteit invoerlade 50 vel (80 g/m² hoogwaardig houtvrij papier)*5

Ondersteunde besturingssystemen 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 3.1 gen.1 (achterwaarts compatibel) USB 3.1 gen.1 (achterwaarts compatibel)
LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Draadloos LAN

Externe afmetingen (bxdxh) 303 mm × 177 mm × 137 mm

Gewicht 2,7 kg

Stroomvereisten*6 Wisselstroom 100 - 240 V, 50/60 Hz

Energieverbruik Maximum (scannen) 25 W of minder

Minimum (gereed) 6 W of minder

Slaapstand 1,6 W of minder

Uitschakelen 0,3 W of minder

Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 5 °C - 35 °C
Vochtigheid: 20 - 80% RH

Opslagomgeving Temperatuur: -10 °C - 50 °C
Vochtigheid: 8 - 75% RH

Accessoires Cd-rom: apparaatstuurprogramma, ISIS-stuurprogrammasoftware, TWAIN-stuurprogrammasoftware, gebruikershulpprogramma, instelfunctie voor 
scanknop, Image Capture Plus, gebruikershandleiding, controleblad

Installatiehandleiding, netsnoer, netadapter, 1,5 m USB-kabel (USB 3.1), geleider voor gemengde invoer, schaduwpapier, hulpsticker, correctiesticker

Opties Opties flatbedscanner: KV-SS081, vervangingskit voor roller: KV-SS058, reinigingspapier voor roller: KV-SS03, draagblad: KV-SS077

* De KV-S1037X is verkrijgbaar vanaf begin 2018  
*1 Bij het scannen van een document dat groter is dan A5-formaat met een resolutie die hoger is dan 600 dpi kan het scannen mislukken vanwege onvoldoende geheugen.
*2 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.
*3 Modus "Lang papier" - de beelden worden opgesplitst in stukken met een afmeting zoals bepaald door de "Papierformaatinstellling".
*4 Gebruik het draagblad (KV-SS077) om paspoorten te scannen. Afhankelijk van de conditie (bedrijfsomstandigheden, vuil, krassen, enz.) van het draagblad of paspoort, werkt de beeldverwerkingsfunctie 
mogelijk niet correct. Scan van tevoren om het gescande beeld te controleren.
*5 Afhankelijk van de papiersoort of de bedrijfsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, enz.) is het mogelijk dat de documenten niet correct worden ingevoerd. Wanneer het papiergewicht meer is 
dan 209 g/m2: 5 vel (A4, hoogwaardig houtvrij papier). Als de geleider voor gemengde batches is geïnstalleerd: 20 vel (80 g/m 2 hoogwaardig houtvrij papier)
*6 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 gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of 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.nl/communication-solutions/producten-en-diensten/scanners/a4-scanners 


