
KV-S1037-serie
compacte scanners

Ruimtebesparend scannen.  
Uitgebreide veelzijdigheid.
De vrijheid om met informatie 
te werken zoals u dat wilt



KV-S1037-serie  
compacte scanners
Er is niets wat zo compact is, dat zoveel  
kan scannen
Iedereen weet dat in elke werkomgeving ruimte schaars en dus duur is. 
En zaken die soepele werkprocessen in de weg staan, zijn uit den boze. 
Het is heel belangrijk dat uw technologie de manier waarop uw bedrijf 
werkt, helpt – niet in de weg staat – en dat deze de hoge prestaties en 
ruimtebesparing levert die u eist.

De KV-S1037-serie compacte scanners levert beide in overvloed: 
veelzijdigere scanmogelijkheden dan elke andere scanner in deze klasse.

Veelzijdige documentafhandeling
• 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

Bedrade en draadloze aansluitmogelijkheden
• De KV-S1037X biedt draadloze connectiviteit voor ingebouwde netwerkopties

Hoge scanprestaties in een 
compacte behuizing
• Beide modellen in de series – de KX-S1037 en de KX-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



Essentiële ruimte besparen
Iedereen kent de uitdrukking “klein maar fijn”. Dat geldt 
zeker voor de KV-S1037-serie compacte scanner. Beide 
modellen hebben een compacte behuizing die in krappe, 
smalle ruimten past. Op die manier bespaart u ruimte 
zonder in te leveren op prestaties.

Draadloos voor  
perfecte verbindingen
Hoewel beide modellen in de serie nu beschikken 
over USB3.0, biedt de KV-S1037X ook een ingebouwde 
gigabit-ethernet aansluiting en IEEE802.11b/g/n wifi, 
waardoor rechtstreekse verbinding mogelijk is zonder 
dat er kabels nodig zijn. 

Praktische betrouwbaarheid
De scanners van de KV-S1037-serie zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen die in uw branche 
worden gesteld. Beide hebben een dutycycle van 3.000 pagina’s per dag en een rolvervangingscyclus 
van 100.000 pagina’s. 

Voor extra betrouwbaarheid is er een rolsysteem ter preventie van dubbele invoer. Dit betekent minder 
scanonderbrekingen en sneller, soepeler scannen.

Supersnelle output
Naast de indrukwekkend bescheiden afmetingen, kunnen de scanners van de KV-S1037-serie zich qua 
prestaties meten met alles in hun klasse. 

Naast een automatische documentinvoer (ADF) met een capaciteit van 50 vel, scannen de twee modellen 
met een snelheid tot 30 ppm/60 ipm bij 300 dpi in kleur, oftewel dezelfde snelheid voor zowel zwart-wit 
als kleurendocumenten.

Ongeëvenaarde veelzijdigheid
Als het gaat om de omgang met documenten en media zijn de scanners uit de KV-S1037-serie alle 
concurrenten de baas. Beide kunnen papier en kaarten scannen met een gewicht van 20 - 413 gm2 en 
bieden standaard de optie van paspoorten scannen. Met onbeperkte mogelijkheden voor het scannen  
van lange vellen kunnen de scanners overweg met documenten zoals facturen en medische verslagen  
tot identiteitsbewijzen.

Paspoorten scannen Scannen van  
gemengd papier

Scannen van kaarten  
met reliëfopdruk

Dubbele invoer wordt voorkomen

210 mm 
(8,3 inch)

320 mm 
(12,6 inch)

137 mm (5,4 inch)

177 mm (7 inch)

303 mm (12 inch)



Eenvoudigere bediening
Dankzij de eenknopsbediening zijn de scanners van de KV-S1037-serie zo makkelijk te bedienen als 
het maar kan. Met één druk op een van de drie voorgeprogrammeerde knoppen scant en verzendt  
u de gegevens naar een vastgelegde bestemming. 

U hoeft de scanner niet eens aan te raken om deze apparaten te bedienen. Voor gemakkelijk 
handmatig scannen legt u het document rechtstreeks in de ADF en start u het scannen.

Vereenvoudigde scaninstellingen
Met deze compacte scanners kunt u de kans op lastige scaninstellingen voorkomen. Een geïntegreerde 
functie voor automatische afdrukvoorbeelden past automatisch wat wordt gescand aan, en biedt daarbij 
negen mogelijke soorten 'kandidaten' aan. U kunt vervolgens met één klik het meest geschikte beeld kiezen 
en eventueel benodigde nadere aanpassingen doen. Er gaat dus geen tijd verloren met experimenteren en 
uitstekend leesbare elektronische documenten worden snel en eenvoudig geproduceerd.

Om tijd en moeite te besparen, kunt u met de functie voor automatisch opnieuw scannen het beeld  
op een computerscherm aanpassen zonder het oorspronkelijke document opnieuw te hoeven scannen.

Eenvoudig documentbeheer
Met de Image Capture Plus-technologie van Panasonic 
kunt u gescande gegevens in een beeldindeling naar 
een pc overdragen. Dit betekent dat u pagina's via 
een thumbnail-interface kunt bewerken, verplaatsen 
of verwijderen. Zo kunt u ook complexe gescande 
documenten beheren en gemakkelijk archiveren.

MAXIMAAL VIER STREEPJESCODES WORDEN   
HERKEND EN OCR WORDT GEREALISEERD

SCANNEN

IMAGE CAPTURE PLUS

STREEPJESCODES EN OCR-GEGEGENS WORDEN NAAR 
EEN  ‘INDEXBESTAND’ GESTUURD VOOR TOEKOMSTIGE 

INDEXERING  IN .TXT-, .XML- OF CSV-INDELING

00001
00002

xxxxx

AAAAA
AAAAA

xxxxx

DOCUMENTNAMEN WORDEN GEMAAKT   
MET STREEPJESCODE-INFORMATIE

BARCODE001.PDF BARCODE002.PDF BARCODE003.PDF
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KV-S1037-serie compacte scanners
business.panasonic.nl/A4-Scanners

Bent u er klaar voor om uw communicatie 
naar een hoger plan te tillen?  

 
Neem vandaag nog contact op met Panasonic.

Voor meer informatie over de KV-S1037-serie compacte scanners  
of voor een gesprek over uw communicatievereisten kunt u contact  

met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Wij behouden ons het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in modellen, afmetingen en kleuren en om aanpassingen te doen die 
onze producten in lijn brengen met de modernste technologie en productie.

Panasonic System Communications Company Europe  
BeNeLux Office Locations :

Panasonic Belgium     Panasonic Netherlands 
Brusselsesteenweg 502     Europalaan 28E 
1731 Zellik       5232 BC‘s-Hertogenbosch
Belgium      The Netherlands

Telefoon: +32 2 792 04 56 (BE)    +31 20 795 66 25 (NL)11
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