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Dòng eScan

Quét và gưi tài liệu đên nhiều nơi, ngay lâp tưc, may quet ADF eScan A150 co mang, chay đôc lâp vơi man hinh cam 

ưng IPS rông 7 inch giup dê dang cai đăt va thưc hiên đây đu công viêc quet. Vân hanh may dê dang theo hương dân. 

Tai liêu đươc quet va hiên thi vơi hinh thu nho trên man hinh cam ưng, cho phép người dùng nhanh chóng xem lai và 

điều chỉnh theo ý muốn. Giao diên ngươi dung đơn gian, trưc quan, co kha năng kêt nôi Wi-Fi và Ethernet làm cho 

thiêt bi nay trơ nên hoàn hảo cho viêc chia se trong môi trương lam viêc tâp thê.

vTi ́nh năng chính
• �May quet ADF chay đôc lâp vơi man hinh cam ưng rông 7 inch
• �Co kêt nôi Wi-Fi va mang Ethernet
• �Quet va gưi tai liêu chi vơi ba bươc dê dang
• �Lưu sau khi quet đên bât ky nơi nao ma không cân kêt nôi vơi may tinh
• �Quet va kêt nôi đên nhiêu nơi: PC, ô nhơ USB, thư muc mang (FTP), điên  thoai 

thông minh, email, va nhiêu dich vu lưu giư điên toan đam mây nôi tiêng
• �Khay nap giây tư đông 50 trang

 www.plustek.com

vPhần mềm kèm theo

Abbyy OCR Sprint dành cho máy tính
Chuyển đổi dư liệu trong tài liê ̣u giâ ́y, file ảnh và pdf vơi 

độ chính xác cao, giúp không cần phải đánh máy và định 

dạng lại. Công cụ này giúp tăng năng suất và hiệu quả làm 

việc của bạn thông qua giao diê ̣n ngươi dùng đơn giản va ̀ 
hỗ trơ nhận dạng đươc tơi 183 ngôn ngư.

Presto! PageManager dành cho máy 
ti ́nh
Giao diện dễ sư dụng, có khả năng Chu ̣p, Xem trươc, 

Chuyển đô ̉i và Chuyê ̉n tâ ́t cả tài liê ̣u giấy và tài liệu điện tư 

đến một vị trí được chỉ định. Đơn giản chỉ cần kéo & thả để 

chia và ghe ́p các file, hoặc sư dụng ti ́nh năng OCR (nhâ ̣n 

dạng ky ́ tư quang ho ̣c) đi kèm đê ̉ chuyển đô ̉i tha ̀nh PDF co ́ 
thể tìm kiếm đươc.

※ Chỉ dành cho cài trên ma ́y tính (Chỉ hỗ trơ Windows).

1.Scan

Chọn thiết lập quét và nhấn SCAN

2.View

Xem kết quả quét và chỉnh sửa nếu cần

3.Save

Chọn nơi lưu

Cảm biến hình ảnh CIS X 2 [để quét 2 mặt]

Nguô ̀n sáng LED

Đô ̣ phân giải quang học 600 dpi

Dung lương ADF 50 tơ (70 g/m2, 18 pound)

 Lưu ý: Dung lương ADF tô ́i đa thay đô ̉i tùy vào trọng lương giấy

Tốc đô ̣ quét 15 tơ/phu ́t, 30 ảnh/phu ́t (Chế độ xám, 200 dpi, khô ̉ A4 đă ̣t thẳng) 

 15 tơ/phu ́t, 30 ảnh/phu ́t  (Chê ́ đô ̣ đen tră ́ng, 200 dpi, khô ̉ A4 đặt thă ̉ng )

 4  tơ/phu ́t, 8 ảnh/phu ́t (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đă ̣t thẳng)

Vùng quét (WxL) Tối đa 216 X 356 mm (8,5" X 14")

 Tô ́i thiểu 13,2 X 13,2 mm (0,52" X 0,52")

Kích cơ giấy cho phép (WxL) Tối đa 244 X 356 mm (9,6" X 14") 

 Tô ́i thiểu 50,8 X 50,8 mm (2" X 2")

Trọng lương giấy cho phe ́p (Độ dâ ̀y) 40 - 157 g/m2 (12 to 40 pound)

Công suất quét hàng ngày (tơ) 1.500

Chưc năng mạng Quét đê ́n Thiết bị di động

 Que ́t đê ́n FTP (Hỗ trơ FTP/SFTP)

 Que ́t đê ́n USB

 Que ́t đê ́n Máy tính

 Que ́t đê ́n Email

 Quê ́n đến Cloud

Giao diê ̣n kết nối USB 2.0 X 1

 RJ45 (kết nối mạng) X 1

Thông sô ́ kỹ thuật
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Máy quét tài liệu nối mạng chạy độc lập 

Đơn giản là rất dễ dàng



Thơi đai thông minh cua gưi Fax cho cac Nhom lam viêc
Chung ta đa thưc hiên viêc gửi fax trong nhiêu thâp ky qua, vơi kinh nghiêm cua minh Plustek đa tao lai viêc 
fax nay môt cach tốt nhất! Trươc đây, ngươi gưi fax sẽ quay số và chờ âm thanh xac nhân cho biêt la tai liêu 
đang đươc gưi đi. Ngay nay, hâu hêt moi ngươi co thê nhân fax qua email; tuy nhiên qua trinh gưi vân co vân 
đê thâm chi ca khi sư dung may in đa năng. Vơi cac thiêt bi công nghê mơi đang đươc đưa ra thi trương môi 
ngay yêu câu cân hoc nhiêu thư mơi, điêu đo co thê tao ap lưc nhiêu hơn trong công viêc

Thiết kế nhỏ gọn với khả năng to lớn

Plustek đa thiêt kê giao diên ngươi dung trưc quan hoan toan mơi cho may eScan A150 va mang lại sự dễ 
dàng trong viêc fax, tạo ra ky nguyên mới trong viêc hơp nhât "gưi fax".

Khiên thiêt bi vân hanh giông như công cu cho 
phep con ngươi chi cân bât may lên va quet
Tao bô cuc hinh anh trưc quan đê giam thiêu viêc 
hoc 
Cung câp giao diên ngươi dung mơi ma không 
cân dung TWAIN.

Cach nhanh nhât đê gưi tai liêu
Quet trưc tiêp đên may tinh nôi mang va điên thoai thông minh qua ưng dung eScan Client.

Ứng dụng Smartphone 

Tiên ich eScan Client
eScan A150 đươc tich hơp kha năng kêt nôi Wi-Fi & Ethernet giup 
quet va lưu file trưc tiêp đên may tinh tư xa cua ban (tương thich ca 
Windows va Mac), cung như điên thoai thông minh, iPhone, iPad, cac 
thiêt bi Android qua kêt nôi Wi-Fi.

Sô hoa cac file tai liêu gưi đên may 
tinh qua ưng dung eScan Client, co 
thê thưc hiên nâng cao vơi phân 
mêm OCR đi kem (chi danh cho 
Windows) đê chuyên tai liêu thanh 
cac file PDF co thê tim kiêm đươc.

Nhanh chóng lưu tài liệu quét lên điện thoại thông minh của bạn và bạn sẵn sàng lên đường

Bạn có được các file quan trọng bất kể lúc nào mà không cần chuyển đổi nhiều

Xem trước các file quét thuận tiện cả online và offline

Chỉnh sửa tên file, xóa file và quản lý ngay trên ứng dụng Plustek eScan Client.

Chia sẻ các file này qua các ứng dụng có sẵn ngay trên điện thoại thông minh của bạn 

Kết nối mạng (không dây & 
Ethernet) để truyền đến các nơi

Màn hình cảm ứng LCD rộng cho 
phép bạn xem lại và điều chỉnh 
ảnh rõ ràng 

Các đối tác điện toán đám mây hỗ 
trợ gồm: Dropbox, Google Drive, 
Evernote, Box, SharePoint hay 
FTP

Tốc độ quét 15 tờ một phút (30 ảnh một 
phút ở chế độ quét hai mặt) 

Tạo dấu bản quyền cho file quét 
dễ dàng với văn bản hoặc file ảnh 
PNG 

Flash drive Clouds

PC
Mobile Mail

FTP

Máy quét chạy độc lập có thể sử 
dụng với các nhóm làm việc, 
không cần kết nối với máy tính 

Không cần cài đặt, đào tạo hoặc 
chuyên gia hỗ trợ

Quét đến máy tính, ổ nhớ USB, 
thư mục mạng, điện thoại, địa chỉ 
email, hoặc nhiều dịch vụ điện 
toán đám mây

Khay nạp giấy tự động 50 tờ 

Các tài liệu hỗn hợp có kích thước 
khác nhau được xử lý dễ dàng 

15

Chế độ hình nhỏ Xem trước & Xoay Tổng quan & Quản lý 

vTính năng


