
Plustek eScan A150
eScan Series

vCaracterísticas
• Scanner ADF com tela LCD de 7 polegadas 

• Alimentador automático de documentos de 50 folhas

• Digitalize e envie documentos em três simples etapas 

• Pronto para WiFi e Ethernet

• Digitalize para vários destinos

 www.plustek.com
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Plustek eScan A150

1.Scan 2.View 3.Save

Resolução óptica 600 ppp 

Capacidade do alimentador ( ADF ) 50 Folhas (70 g/m², 18 Lbs)

 Obs.: Capacidade máxima do ADF varia dependendo da gramatura
 do papel. 

Velocidade de Digitalização ( ADF ) 15 ppm / 30 ipm (Tons de cinza, 200 ppp, A4)

 15 ppm / 30 ipm (Preto e branco, 200 ppp, A4)

 4 ppm / 8 ipm (Colorido, 200 ppp, A4)

Interface USB x 1, RJ45 (conexão de rede) x 1, WiFi (802.11 g/n) 

Display 7" 1280x800 pixels com IPS visão ampla tela multi-touch 
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Ligue e Use! Pressione e Digitalize!
Plustek eScan A150 está pronto para ser usado e não precisa estar conectado a um computador. O visor com 

tecnologia IPS de 7 polegadas facilita a configuração e digitalização. Procedimentos de instalação ou trein-

amento do usuário não são necessários. É perfeito para pequenos escritórios, departamentos e usuários 

domésticos. 

Digitalização completa em 3 simples etapas
A operação é autoguiada sem necessidade de treinamento do usuário. Simplesmente escolha a configuração 

de digitalização na tela principal e, então, pressione o botão SCAN. Após a finalização da digitalização, você 

pode revisar e ajustar sua digitalização e definir seu destino na tela fácil de entender. 

Digitalização para vários destinos
O Plustek eScan pode ser utilizado em qualquer local em que uma rede WiFi ou um cabo de Ethernet estiver 

disponível. É possível também enviar seus documentos, contratos, recibos, faturas, notas ou fotos para mais do 

que um destino. Por exemplo, você pode enviar um documento digitalizado a um cliente por email e ainda 

salvar uma cópia em seu computador.

Para mais informações sobre Plustek eScan A150, visite escan.plusek.com

Escolha as configurações de digitalização e pressione SCAN Verifique o resultado da digitalização e edite se necessário Escolha o destino


