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Nói về Plustek 

Giải thưởng

Plustek là nhà cung cấp giải pháp xử lý hình ảnh  
hàng đầu trên thế giới. Plustek đã sản xuất và cung 
cấp máy quét chất lượng cao và các sản phẩm về 
hình ảnh khác đến hàng triệu khách hàng trên toàn 
thế giới 

Thành lập từ năm 1986, Plustek sản xuất ra các sản 
phẩm tiên tiến bao gồm máy quét, máy chủ và các 
sản phẩm về hình ảnh. Với sự sáng tạo trong thiết 
sản phẩm chuyên dụng và tuân thủ chặt chẽ các tiêu 
chuẩn sản xuất chất lượng cao, Plustek đã trở thành 
một trong những nhà cung cấp giải pháp hình ảnh lớn 
nhất thế giới

Ngoài việc đạt được ưu tiên hàng đầu là Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, 
Plustek còn đạt được một số “cái nhất” khác trong lĩnh vực máy quét
u2014  Máy quét ADF có thể chia sẻ mạng với giao diện người dùng chỉ 

một chạm xuất hiện đầu tiên
u2013  Phát triển máy quét phim cỡ trung đầu tiên với khay nạp tự động 

để quét dải phim tự động
u2010 Máy quét 2 cổng USB kết nối 2 máy tính
u2009 Đầu ghi hình qua mạng tân tiến dành cho giao thông đường bộ
u2008 Máy quét khổ A3 với tốc độ quét siêu nhanh
u2007  Multi-Server tối tân và giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp
u2006 Máy quét hai mặt thiết kế nhỏ gọn đầu tiên (quét thẻ dập nổi)
u2005  Giải pháp hội nghị truyền hình cho doanh nghiệp với chi phí thấp
u2004 Máy quét sách chuyên dụng tiết kiệm chi phí
   Máy quét phim 7200 dpi, độ phân giải cao nhất trên thị trường, 

webcam 3 trục (pan, tilt, focus)
u2003 Máy quét phẳng công nghệ CIS mỏng nhất
u2002 Máy quét di động khổ A4 nhỏ nhất
u2001 Đầu đọc danh thiếp nhỏ nhất
u1999  Thiết bị ngoại vi đa chức năng (đứng đầu Đài Loan, đứng thứ 2 thế giới)
   Máy quét phẳng công nghệ CCD nhỏ nhất
u1998 Máy quét phẳng đa hình ảnh giá hợp lý
u1997 Máy quét phẳng khổ A3
u1996 Máy quét phẳng mỏng EPP
u1995 Máy quét trang cá nhân
u1994 Máy quét màu đa chức năng
u1993 Máy quét ADF sử dụng nguồn không dây
u1992 Máy quét nạp giấy màu
u1990 Máy quét nạp giấy cho màu xám

Nhiều lần chiến thắng các giải thưởng quốc tế về chất lượng, đổi mới và giá 
trị. Giỏi kỹ thuật và sản xuất là lý do tại sao Plustek đã giành được nhiều giải 
thưởng từ báo chí trên toàn thế giới.
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SmartOffice SN8016U/SC8016U
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét hai mặt khổ A3
• 80 tờ/phút, 160 ảnh/phút ở 300 dpi, thang xám, A4 nằm ngang
• Dung lượng ADF 100 tờ
• Hỗ trợ quét khổ giấy dài tới 200 inch (5080 mm)
• Tự động quét khi phát hiện có tài liệu
• Tích hợp phát hiện nạp giấy kép bằng sóng siêu âm
• Dễ dàng cấu hình từng nút chức năng một chạm với phần mềm ứng dụng
•  Trình điều khiển TWAIN – Cho phép triển khai giải 

pháp quản lý tài liệu toàn diện

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh Cảm biến CIS x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng ADF

1.  100 tờ (A4/ Letter, 70 g/m² or 18 pound) Độ dày tối đa 
dưới 10 mm (0,4”)

2. 50 tờ (A3, 70 g/m² or 18 pound) 
3. 20 tờ (Danh thiếp) 
4.  Thẻ nhựa (Đặt thẳng), Độ dày tối đa dưới 1 mm, có thể 

scan thẻ dập nổi
Ghi chú: Dung lượng ADF tối đa thay đổi, phụ thuộc vào trọng lượng giấy.

Tốc độ quét ( ADF )

80 tờ/phút, 160 ảnh/phút (Xám/ đen trắng, 300 dpi, khổ A4 
đặt ngang) 
55 tờ/phút, 110 ảnh/phút (màu, 200 dpi,  khổ A4 đặt ngang) 
36 tờ/phút,  ảnh/phút (màu, 300 dpi,  khổ A4 đặt ngang) 
Ghi chú: Kết quả có thể thay đổi phụ thuộc vào ứng dụng 
quét, bộ vi xử lý máy tính và bộ nhớ hệ thống. 

Vùng quét (W x L) Tối đa: 297 x 5080 mm (11,69” x 200”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích thước giấy cho phép 
(W x L)

Tối đa: 305 x 5080 mm (12” x 200”) 
Tối thiểu: 50,8 x 63,5 mm (2” x 2,5”)

Trọng lượng giấy cho phép (Độ dày) 40 - 220 g/m² (10 - 58 Lbs)
Công suất quét hàng ngày (Tờ) 8,000

Nút chức năng 4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 
9 phím chức năng. Tất cả có thể tùy chỉnh. 

Nguồn điện 24 Vdc/ 2,7 A
Giao diện kết nối USB 2.0/ RJ45 LAN ( SN8016U)
Trọng lượng 6,57 kg (14,48 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 436 x 262 x 266 mm (17,16” x 10,31” x 10,47”)
Chuẩn giao tiếp Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SmartOffice PS456U
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét hai mặt 80 tờ/phút, 160 ảnh/phút
• Dung lượng ADF 100 tờ
• Quét ra file PDF có thể tìm kiếm
• Hỗ trợ quét ra nhiều định dạng ảnh
• Tự động quét khi phát hiện tài liệu
• Tự động nhận dạng kích thước giấy và chế độ quét
•  Tích hợp phát hiện kẹt giấy bằng sóng 

siêu âm
•  Trình điều khiển TWAIN và ISIS – Cho 

phép triển khai giải pháp quản lý tài liệu 
toàn diện

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh Cảm biến CCD x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng ADF
1. 100 tờ (A4/Letter, 70 g/m² hoặc 18 pound) 
2. 30 tờ (Danh thiếp) 
3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. 
Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy

Tốc độ quét (ADF)

80 tờ/phút, 160 ảnh/phút (thang xám hoặc đen trắng, 300 
dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
45 tờ/phút, 90 ảnh/phút (màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (màu, 300 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
Lưu ý: Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm 
quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống

Vùng quét (W x L) Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5” x 200”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích cỡ giấy cho phép 
(W x L)

Tối đa: 244 x 5080 mm (9.6” x 200”) 
Tối thiểu:  50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày) 40 - 220 g/m² (10 đến 58 pound)

Công suất quét hàng ngày (Tờ) 8.000

Nút chức năng 4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 
9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh. 

Nguồn điện 24 Vdc / 1,25 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 2,7 kg (5,95 pound)
Kích thước (W x D x H) 318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55” x 9,08” x 8,99”)
Chuẩn kết nối Chuẩn ISIS & TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SmartOffice PS506U
Tính năng của sản phẩm:
•  Máy quét hai mặt 50 tờ/phút, 100 ảnh/phút
• Dung lượng ADF 100 tờ
• Quét ra file PDF có thể tìm kiếm
• Hỗ trợ quét ra nhiều định dạng ảnh
• Tự động quét khi phát hiện tài liệu
• Tự động nhận dạng kích thước giấy và chế độ quét
•  Tích hợp phát hiện nạp giấy kép bằng 

sóng siêu âm
•  Trình điều khiển TWAIN và WIA – Cho 

phép triển khai giải pháp quản lý tài liệu 
toàn diện

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh Cảm biến CCD x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng ADF
1. 100 tờ (A4/ Letter, 70 g/m² hoặc 18 pound) 
2. 30 tờ (Danh thiếp) 
3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. 
Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy

Tốc độ quét (ADF)
50 tờ/phút, 100 ảnh/phút (thang xám, 300 dpi, khổ A4 đặt thẳng)
50 tờ/phút, 100 ảnh/phút (đen trắng, 300 dpi, khổ A4 đặt thẳng)
45 tờ/phút, 90 ảnh/phút (màu, 200 dpi, khổA 4 đặt thẳng)

Vùng quét (W x L) Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5” x 200”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích cỡ giấy cho phép (W x L) Tối đa: 244 x 5080 mm (9.6” x 200”) 
Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) 40 - 220 g/m² (10 - 58 pound)
Công suất quét hàng ngày (Tờ) 6.000
Tuổi thọ trục cuốn (Bản quét) 30.000
Tuổi thọ lẫy tách giấy  (Bản quét) 50.000

Nút chức năng 4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 
9 phím chức năng có thể tùy chỉnh

Nguồn điện 24 Vdc / 1,25 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 2,7 kg (5,95 pound)
Kích thước (W x D x H) 318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55” x 9,08” x 8,99”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SmartOffice

Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét hai mặt 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút
• Dung lượng ADF 100 tờ
• Hỗ trợ quét khổ giấy dài tới 5080 mm (200 in) 
• Quét ra file PDF có thể tìm kiếm
• Hỗ trợ quét ra nhiều định dạng ảnh
• Tự động nhận dạng kích thước giấy và chế độ quét
•  Trình điều khiển TWAIN và ISIS – Cho phép 

triển khai giải pháp quản lý tài liệu toàn diện

PS406U

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh Cảm biến CCD x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng ADF
1. 100 tờ (A4/Letter, 70 g/m² hoặc 18 pound) 
2. 30 tờ (Danh thiếp) 
3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. 
Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy

Tốc độ quét (ADF)

40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (thang xám, 300 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (đen trắng, 300 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
Lưu ý: Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm 
quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống

Vùng quét (W x L) Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5” x 200”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích cỡ giấy cho phép 
(W x L)

Tối đa: 244 x 5080 mm (9,6” x 200”) 
Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày) 40 - 220 g/m² (10 - 58 pound)

Công suất quét hàng ngày (Tờ) 4.000

Nút chức năng 4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 
9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh

Nguồn điện 24 Vdc / 1,25 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 2,7 kg (5,95 pound)
Kích thước (W x D x H) 318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55” x 9,08” x 8,99”)
Chuẩn kết nối Chuẩn ISIS & TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SmartOffice PS4080U
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét hai mặt 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút
• Dung lượng khay ADF 100 tờ
• Hỗ trợ quét khổ giấy dài tới 200”  (5080mm)
• Linh hoạt, kết nối USB với máy quét phẳng A3 hoặc A4
• Tự động quét khi phát hiện ra tài liệu
• Tự động nhận dạng kích thước giấy và chế độ quét
• Tích hợp cảm biến siêu âm để phát hiện nạp giấy kép
•  Trình điều khiển TWAIN  - Cho phép thực hiện giải 
 pháp quản lý tài liệu tổng thể

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh Cảm biến CCD x 2
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng khay ADF

1. 100 tờ (A4/ Letter, 70 g/m² hoặc 18 Lbs) 
2. 30 tờ (Danh thiếp) 
3. Thẻ nhựa, Độ dầy tối đa dưới 1,2 mm. 
Lưu ý: Dung lượng khay ADF tối đa thay đổi tùy thuộc vào 
trọng lượng giấy.

Tốc độ quét (ADF)

40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (thang xám, 300 dpi, A4 đặt thẳng) 
40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (đen trắng, 300 dpi, A4 đặt thẳng) 
40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (màu, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 
30 tờ/phút, 80 ảnh/phút (màu, 300 dpi, A4 đặt thẳng) 
Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm 
quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống.

Vùng quét (W x L) Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5” x 200”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích cỡ giấy cho phép 
(W x L)

Tối đa: 244 x 5080 mm (9,6” x 200”) 
Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày) 40 đến 220 g/m² (10 đến 58 Lbs)

Phát hiện cuốn giấy kép Với công nghệ siêu âm
Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 4.000

Nút chức năng 4 Nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 
9 phím chức năng có thể tùy chỉnh.

Nguồn điện 24 Vdc/ 1,25 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 2,7 Kgs (5,95 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55” x 9,08” x 8,99”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SmartOffice PS3060U
Tính năng của sản phẩm:
• Tốc độ quét 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút
• Khay nạp giấy tự động 50 tờ
• Hỗ trợ quét khổ giấy dài tới 200” (508 cm)
• Có thể quét tài liệu khổ A3
• Tự động quét khi phát hiện tài liệu
• Tự động nhận dạng kích thước giấy và chế độ quét
• Tích hợp phát hiện nạp giấy kép bằng sóng siêu âm
•  Trình điều khiển TWAIN và ISIS – Cho phép triển khai giải pháp quản lý tài 

liệu toàn diện

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CCD x 2
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng khay ADF

1. 50 tờ (A4/ Letter, 70 g/m² hoặc 18 Lbs), Độ dầy tối đa 
dưới 5 mm (0,2”). 
2. 20 tờ (Danh thiếp) 
3. Thẻ nhựa, Độ dầy tối đa dưới 1,2 mm. 
Lưu ý: Dung lượng khay ADF tối đa thay đổi tùy thuộc vào 
trọng lượng giấy.

Tốc độ quét (ADF)

30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (thang xám, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 
30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (đen trắng, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 
20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (màu, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 
Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm 
quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống.

Vùng quét (W x L) Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5” x 200”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích cỡ giấy cho phép 
(W x L)

Tối đa: 220 x 5080 mm (8,66” x 200”) 
Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày) 50 đến 105 g/m² (14 đến 28 Lbs)

Phát hiện cuốn giấy kép Với công nghệ siêu âm
Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 4.000

Nút chức năng 3 Nút: Lên, Xuống, Quét 
9 phím chức năng có thể tùy chỉnh.

Nguồn điện 24 Vdc/ 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 1,66 Kgs (3,66 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 263 x 128 x 148 mm (10,36” x 5,02” x 5,83”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SmartOffice PS286 Plus/PS288
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét hai mặt 25 tờ/phút, 50 ảnh/phút
• Dung lượng ADF 50 tờ
• Hỗ trợ quét khổ giấy dài tới 98” (250cm) 
• Quét ra file PDF có thể tìm kiếm
• Có thể quét tài liệu khổ A3
• Công nghệ quét một nút nhấn - Scan, OCR, Copy, Email, PDF and Custom 
•  Trình điều khiển TWAIN và WIA - Cho phép triển khai giải pháp quản lý tài 

liệu một cách toàn diện

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng ADF

1.  50 tờ (A4/Letter, 70 g/m² hoặc 18 pound), độ dày tối đa 
dưới 5mm (0,2”)

2. 20 tờ (Danh thiếp) 
3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. 
Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy

Tốc độ quét (ADF)

25 tờ/phút, 50 ảnh/phút (thang xám, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
25 tờ/phút, 50 ảnh/phút (đen trắng, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
8 tờ/phút, 8 ảnh/phút (màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
Lưu ý: Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm 
quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống

Vùng quét (W x L) Tối đa: 216 x 2500 mm (8,5” x 98.42”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích cỡ giấy cho phép 
(W x L)

Tối đa: 200 x 2500 mm (8,66” x 98.42”) 
Tối thiểu:  50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày) 50 - 105 g/m² (14 đến 28 pound)

Công suất quét hàng ngày (Tờ) 1.500

Nút chức năng 3 Nút: Lên, Xuống, Quét 
9 phím chức năng. Tất cả có thể tùy chỉnh.

Nguồn điện 24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 1.66 kg (3,66 pound)
Kích thước (W x D x H) 263 x 128 x 148 mm (10,36” x 5,02” x 5,83”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SmartOffice PS30D
Tính năng của sản phẩm:
•  Quét mầu hai mặt, tốc độ 30 trang/phút ở thang xám, khay nạp giấy ADF 

lên tới 50 trang
• Thiết kế nhỏ gọn - Lý tưởng cho bàn Lễ tân/ Hành chính
• Có thể quét các thẻ tín dụng, thẻ căn cước, danh thiếp,…
• Quét tài liệu dài đến 200 inch
• Tiết kiệm điện - Không cần làm ấm máy
•  Các nút chức năng với tính năng một 

chạm - Scan, OCR, Copy, Email, PDF 
và Custom

•  Trình điều khiển TWAIN và WIA - Cho 
phép thực hiện giải pháp quản lý tài 
liệu tổng thể

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Dung lượng ADF

1. 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m² hoặc 18 pound), độ dày tối đa 
dưới 5mm (0,2”) 
2. 20 tờ (Danh thiếp) 
3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. 
Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng 
giấy

Tốc độ quét (ADF)

30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (thang xám, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (đen trắng, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
25 tờ/phút, 40 ảnh/phút (màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm 
quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống

Vùng quét (WxL) Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5” x 200”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích thước giấy cho phép 
(WxL)

Tối đa: 220 x 5080 mm (8,66” x 200”) 
Tối thiểu: 63,5 x 50,8 mm (2,5” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày) 50 -105 g/m² (14 - 28 pound)

Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 3.000

Nút chức năng 3 nút: Lên, Xuống, Quét 
9 phím chức năng. Tất cả có thể tùy chỉnh

Nguồn điện 24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 1,9 kg (4,2 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 263 x 132 x 148 mm (10,36” x 5,19” x 5,83”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN

Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 
Intel-based Mac with OS X (v10.8 - v10.12)
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SmartOffice PN2040
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét qua mạng hai mặt, tốc độ 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút
• Dung lượng ADF 50 tờ
• Tự phát hiện quét ADF/Phẳng
• Quét ra file PDF có thể tìm kiếm
•  Dễ dàng cấu hình quét theo công nghệ một nút nhấn
•  Trình điều khiển TWAIN và WIA - Cho phép triển khai giải pháp quản lý tài 

liệu một cách toàn diện

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi

Độ phân giải phần cứng Quét phẳng: 600 x 600 dpi 
Quét ADF: 600 x 600 dpi

Dung lượng ADF

1. 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m² hoặc 18 pound), độ dày tối đa 
dưới 5mm (0,2”) 
2. 20 tờ (Danh thiếp) 
Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng 
giấy

Tốc độ quét (ADF)

8 tờ/phút, 8 ảnh/phút (màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
25 tờ/phút, 50 ảnh/phút (thang xám, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
25 tờ/phút, 50 ảnh/phút (đen trắng, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
Lưu ý: Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm 
quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống

Vùng quét (W x L)
Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”) 
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) 
Quét ở ADF: Tối đa:  216 x 356 mm (8,5” x 14”) 
 Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích cỡ giấy cho phép 
(W x L)

Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”) 
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) 
Quét ADF: Tối đa: 220 x 356 mm (8,66” x 14”) 
 Tối thiểu: 90 x 114 mm (3,55” x 4,5’)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày) 50 - 105 g/m² (14 - 28 Lbs)

Công suất quét hàng ngày (Tờ) 1.500
Nút chức năng Scan, Up, Down
Nguồn điện 24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 4,5 Kgs (9,92 pound)
Kích thước (W x D x H) 481 x 327 x 203 mm (18,93” x 12,87” x 7,98”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SmartOffice PL1530
Tính năng của sản phẩm:
• Quét màu hai mặt, dung lượng ADF 50 tờ
• Tốc độ quét 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút
• Tự phát hiện quét ADF/Phẳng
• Một nút nhấn - Quét ra file PDF có thể tìm kiếm
• Hai cổng USB để chia sẻ cho 2 máy tính
• Tiết kiệm điện, quét ngay lập tức (không cần khởi động)
•  Trình điều khiển TWAIN và WIA - Cho phép triển khai giải pháp quản lý tài 

liệu một cách toàn diện

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi

Độ phân giải phần cứng Quét phẳng: 600 x 1200 dpi                         
Quét ADF: 600 x 600 dpi

Dung lượng ADF
1.  50 tờ (A4/ Letter, 70 g/m² hoặc 18 pound) 

Độ dày tối da dưới 5mm (0.2”).
Lưu ý: dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng 
giấy

Tốc độ quét (ADF)

9 tờ/phút, 10 ảnh/phút (màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
15 tờ/phút, 30 ảnh/phút (thang xám, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
15 tờ/phút, 30 ảnh/phút  (đen trắng, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 
Lưu ý: Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm 
quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống

Vùng quét (W x L)
Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”)                
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”)              
Quét ADF: Tối đa: 216 x 356 mm (8,5” x 14”)                      
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”)

Kích cỡ giấy cho phép 
(W x L)

Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”)              
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”)             
Quét ADF: Tối đa: 220 x 356 mm (8,66” x 14”)                     
 Tối thiểu: 90 x 50,8 mm (3,55” x 2”)

Trọng lượng giấy cho 
phép(Độ dày) 50 đến 120 g/m² (14 đến 32 pound)

Công suất quét hàng ngày (Tờ) 1.000
Nút chức năng PC1, Scan, OCR, Custom, PC2
Nguồn điện 24 Vdc/ 0.75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 3,78 Kgs (8,33 pound)
Kích thước (W x D x H) 3,78 Kgs (8,33 pound)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SmartOffice PL4080
Tính năng của sản phẩm:
• Tốc độ quét 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút ở chế độ quét mầu
• Quét tài liệu và danh thiếp
• Tạo ra các file PDF có thể tìm kiếm
• Quét với một chạm gửi đến 7 nơi khác nhau

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Nguồn sáng LED
Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi

Độ phân giải phần cứng Flatbed: 600 x 1200 dpi 
ADF: 600 x 600 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Dung lượng khay ADF
50 tờ (A4/ Letter, 70 g/m², 18 Lbs), độ dày tối đa dưới 5mm 
(0,2”) 
Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng 
giấy

Tốc độ quét (ADF)

40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Chế độ mầu, 200 dpi, A4 đặt 
thẳng) 
40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 
40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Đen trắng, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 
Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm 
quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống

Vùng quét (WxL)
Flatbed:  Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”) 
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) 
ADF: Tối đa: 220 x 356 mm (8,66” x 14”) 
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”)

Kích thước giấy cho phép 
(WxL)

Flatbed: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”) 
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) 
ADF: Tối đa: 220 x 356 mm (8,66” x 14”) 
 Tối thiểu: 90 x 50,8 mm (3,55” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) 50 - 20 g/m² (14 - 32 Lbs)
Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 3.000

Nút chức năng Scan, PDF, Custom
Nguồn điện 24 Vdc/ 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 3,98 Kgs (8,77 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 418 x 326 x 101 mm (16,45” x 12,83” x 4”)
Chuẩn kết nối TWAIN Compliant

Hệ điều hành hỗ trợ
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 
LINUX SANE dành cho nhà tích hợp hệ thống. Vui lòng liên 
hệ với kinh doanh trong nước.
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eScan

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng khay ADF
50 tờ (70 g/m², 18 Lbs) 
Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng 
giấy

Tốc độ quét

15 tờ/phút, 30 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 
15 tờ/phút, 30 ảnh/phút (Đen trắng, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 
4 tờ/phút, 8 ảnh/phút (Mầu, 200 dpi, A4 đặt thẳng)
17 tờ/phút, 34 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, Letter, đặt thẳng) 
17 tờ/phút, 37 ảnh/phút (Đen trắng, 200 dpi, Letter, đặt thẳng) 
4 tờ/phút, 8 ảnh/phút (Mầu, 200 dpi, Letter, đặt thẳng)

Vùng quét (WxL) Tối đa: 216 x 356 mm (8,5” x 14”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích thước giấy cho phép 
(WxL)

Tối đa: 244 x 356 mm (9,6” x 14”)  
Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày) 40 - 157 g/m² (12 - 40 Lbs)

Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 1.500

Nguồn điện 24Vdc/1,67 A

Chức năng mạng

Quét tới Thiết bị Di động 
Quét tới FTP (Hỗ trợ FTP/SFTP) 
Quét tới USB 
Quét tới PC 
Quét tới Email 
Quét tới Cloud

Giao diện kết nối USB 2.0 x 1, RJ45 (Kết nối mạng) x 1
Trọng lượng 2,8 Kgs (6,17 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 318 x 170 x 189 mm (12,53” x 6,69” x 7,45”)

A150
Tính năng chính:
• Máy quét mạng hoạt động độc lập tích hợp màn hình cảm ứng 7 inch
• Gửi các tập tin đã quét đến bất kỳ nơi nào qua kết nối Ethernet hoặc WiFI
• Quét và lưu vào E-Mail, thư mục mạng và các thiết bị di động
•  Các nút công việc có thể nhóm lại thành thực đơn công việc của máy quét 

mạng eScan
• Quét tới nhiều nơi chỉ với một lần quét
• Khay nạp tài liệu dung lượng 50 tờ
• Lưu một nhiệm vụ quét như nút công việc
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eScan

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng khay ADF
50 tờ (70 g/m², 18 Lbs) 
Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng 
giấy

Tốc độ quét 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 
10 tờ/phút, 20 ảnh/phút (Mầu, 200 dpi, A4 đặt thẳng)

Vùng quét (WxL) Tối đa: 216 x 356 mm (8,5” x 14”) 
Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

Kích thước giấy cho phép 
(WxL)

Tối đa: 244 x 356 mm (9,6” x 14”)  
Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày) 40 - 157 g/m² (12 - 40 Lbs)

Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 6.000

Tuổi thọ trục cuốn (Quét) 300.000
Tuổi thọ lẫy tách giấy (Quét) 700.000
Nguồn điện 24Vdc/1,67 A

Chức năng mạng

Quét tới Thiết bị Di động 
Quét tới FTP (Hỗ trợ FTP/SFTP) 
Quét tới USB 
Quét tới PC 
Quét tới Email 
Quét tới Cloud

Giao diện kết nối USB 2.0 x 1, RJ45 (Kết nối mạng) x 1
Trọng lượng 2,8 Kgs (6,17 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 318 x 170 x 189 mm (12,53” x 6,69” x 7,45”)

A250
Tính năng chính:
• Máy quét mạng hoạt động độc lập tích hợp màn hình cảm ứng 7 inch
• Gửi các tập tin đã quét đến bất kỳ nơi nào qua kết nối Ethernet hoặc WiFI
• Quét và lưu vào E-Mail, thư mục mạng và các thiết bị di động
•  Các nút công việc có thể nhóm lại thành thực đơn công việc của máy quét 

mạng eScan
• Quét tới nhiều nơi chỉ với một lần quét
• Khay nạp tài liệu dung lượng 50 tờ
• Lưu một nhiệm vụ quét như nút công việc
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A300
Tính năng của sản phẩm:
• Công nghệ SEE™ quét cách gáy sách 2mm
• Quét khổ rộng (khổ A3, lên đến 12” x 17”)
• Tốc độ quét cực nhanh (2,48 giây với tài liệu A3 ở 300 dpi, thang mầu)
• Không phải lo về việc xô gáy sách hay rách giấy khi quét
•  Năm nút chức năng một chạm có thể tùy biến giúp tự động hóa các công 

việc quét thường xuyên

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CCD
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 1200 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit                

Tốc độ quét 2,48 giây (Chế độ màu, 300dpi, A3)                
2,10 giây (Chế độ xám/đen trắng, 300dpi, A3)

Vùng quét (W x L) Tối đa: 304,8 mm x 431,8 mm (12” x 17”), A3
Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 5.000

Điện năng tiêu thụ <36 W (hoạt động), <8 W (chờ)
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 7,7 kg (16,96 pound)
Kích thước (W x D x H) 623 x 400 x 133 mm (24,53” x 15,75” x 5,24”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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4800
Tính năng của sản phẩm:
• Công nghệ SEE™ quét cách gáy sách 2mm
• Tốc độ quét nhanh 3,6 giây
• Thiết kế một nút nhấn thuận tiện cho việc quét
• Tiết kiệm năng lượng với nguồn sáng bằng đèn LED
• Phần mềm xử lý hình ảnh và quản lý tài liệu hiệu quả cao đi kèm

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CCD
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 1200 dpi
Độ phân giải phần cứng 1200 dpi x 2400 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit                

Tốc độ quét 3,6 giây (Thang màu/xám/đen trắng, 300dpi, A4)
Vùng quét (W x L) 216 x 297 mm (khổ giấy 8,5” x 11,69”, A4 / Letter)
Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 2.500

Nút chức năng Xóa, Màu, Xám, Đen trắng
Nguồn điện 24 Vdc / 0,75 A
Điện năng tiêu thụ <18 W (hoạt động), <4,3 W (Chờ)
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 3,45 kg / 7,6 pound
Kích thước (W x D x H) 491 x 291 x 102 mm (19,3” x 11,4” x 4”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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BookReader 3900
Tính năng của sản phẩm:
• Gáy sách 6mm  
• Công nghệ loại bỏ điểm bóng tối (SEE™)
•  Tốc độ quét nhanh 7 giây, với khổ A4  ở chế độ màu, xám, đen trắng ở 300 

dpi
• Các nút một chạm đa chức năng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CCD
Nguồn sáng Đèn huỳnh quang ca-tốt lạnh
Độ phân giải quang học 1200 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Gáy sách 6mm
Tốc độ quét 7 giây (Chế độ màu/xám/đen trắng, 300dpi, A4)
Vùng quét (W x L) 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”, khổ A4/ Letter)
Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 2.500

Nút chức năng Xóa, Màu, Xám, Đen trắng
Nguồn điện 24 Vdc / 0,75 A
Điện năng tiêu thụ <18 W (hoạt động), <4,3 W (rỗi)
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 3,4 kg / 7,6 Lb
Kích thước (W x D x H) 453 x 285 x 105 mm (17,8 “ x 11,2” x 4,1”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN

Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x
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MobileOffice S410
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét cầm tay khổ A4
• Hỗ trợ thẻ dập nổi dày đến 1,24 mm
• Tốc độ 9 giây ở 300 dpi, chế độ mầu
• Hỗ trợ dịch vụ đám mây (Google Picaca / Evernote)

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CIS
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit , đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit; đầu ra 8 bit  
Đen trắng: 1 bit

Tốc độ quét 9 giây (thang màu, 300 dpi, khổ A4)

Vùng quét (W x L) Tối đa: 216 x 910 mm (8,5” x 36”) 
Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) 

Kích cỡ giấy cho phép 
(W x L)

Tối đa: 216 x 910 mm (8,5” x 36”) 
Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày)

Giấy: 50 g/m² đến 120 g/m² 
Thẻ nhựa: Không dập nổi lên đến 0,76 mm & dập nổi lên 
đến 1,24 mm (ISO 7810) 

Nút chức năng PDF, Scan
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 0,41 kg (0,91 pound)
Kích thước (W x D x H) 295 x 50 x 40,5 mm (11,61” x 1,97” x 1,59”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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MobileOffice D430
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét nạp giấy hai mặt
• Tốc độ quét nhanh đến 1,8 giây/tờ
• Hỗ trợ quét thẻ nhựa

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 dpi x 600 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit; đầu ra 8 bit  
Đen trắng: 1 bit

Tốc độ quét Một mặt: 1,8 giây (Xám, 200 dpi, khổ A4) 
Hai mặt: 2,4 giây (Xám, 200 dpi, khổ A4) 

Vùng quét (W x L) Tối đa:. 216 x 270 mm (8,5” x 50”) 
Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”)

Kích cỡ giấy cho phép 
(W x L)

Tối đa: 240 x 1270 mm (9,45” x 50”) 
Tối thiểu: 30 x 35 mm (1,18” x 1,38”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày)

Giấy: 50g/m2 đến 125g/m2 
Thẻ nhựa: Không dập nổi lên đến 0,76 mm & Dập nổi lên 
đến 1,24 mm (ISO 7810) 

Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 1000

Nút bấm Scan, 2 chức năng (Lên & Xuống)
Nguồn điện 24VDC, 0,75A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 0,96 kg (2,13 pound)
Kích thước (W x D x H) 303 x 94 x 60 mm (11,93” x 3,7” x 2,36”)
Chuẩn giao tiếp Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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MobileOffice D600 Plus
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét hai mặt lý tưởng cho quét thẻ ID, séc và hóa đơn
• Một nút nhấn với nhiều chức năng quét thay đổi
• Tốc độ quét nhanh 2,5 giây ở chế độ quét hai mặt thang xám 300 dpi
• Hỗ trợ quét thẻ nhựa có độ dày lên đến 1,24 mm

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Tốc độ quét Một mặt: 2,2 giây (thang xám, 300 dpi, A6) 
Hai mặt: 2,5 giây (thang xám, 300 dpi, A6)

Vùng quét (W x L) Tối đa: 101,6 x 593,3 mm (4” x 23,36”) 
Tối thiểu: 40 x 45 mm (1.57” x 1,77”)

Kích thước giấy cho phép 
(W x L)

Tối đa: 107 x 593,3 mm (4,21” x 23,36”) 
Tối thiểu: 40 x 45 mm (1.57” x 1,77”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(Độ dày)

Giấy: 50g/m2 đến 125g/m2 
Thẻ nhựa: Không dập nổi lên đến 0,76 mm & Dập nổi lên 
đến 1,24 mm (ISO 7810) 

Nút chức năng Scan/Power
Nguồn điện 24 Vdc/ 0.75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 0,45 Kgs (1 pound)
Kích thước (W x D x H) 194 x 73 x 54 mm (7,64” x 2,87” x 2,13”)
Chuẩn giao tiếp Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows 7 / 8 / 10
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MobileOffice AD480
Tính năng của sản phẩm:
• Thiết kết nhỏ gọn và chắc chắn cho di chuyển
• Tốc độ cao: 20 trang/phút cả ở chế độ mầu và thang xám
• Quét di động năng suất với khay ADF 20 tờ
• Quét các thẻ cứng bao gồm thẻ bảo hiểm, thẻ căn cước, bằng lái xe,…
•  Nút chức năng 1 chạm có thể tùy chỉnh cho 3 việc quét thường xuyên 

(như quét ra PDF có thể tìm kiếm, quét ra file, email,  chia sẻ mạng,…)
•  Xử lý hình ảnh tân tiến giúp tự động căn thẳng, xoay trang, điều chỉnh 

độ sáng tối, phát hiện màu, và cắt ảnh giảm thiểu kích cỡ file và tăng 
độ chính xác OCR

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh CIS x 2
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 600 dpi
Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi

Dung lượng ADF 20 tờ (A4/Letter, 70 g/m² hoặc 18 pound) 
6 tờ (Danh thiếp)

Tốc độ quét
20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, A4) 
20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Đen trắng, 200 dpi, A4) 
20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Màu, 200 dpi, A4)

Vùng quét (WxL)
ADF: Tối đa: 216 x 914,4 mm (8,5” x 36”) 
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) 
Khe cắm thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58” x 4,13”) 
 Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”)

Kích thước giấy cho phép 
(WxL)

ADF: Tối đa: 216 x 914,4 mm (8,5” x 36”) 
 Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”) 
Khe cắm thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58” x 4,13”) 
 Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”)

Trọng lượng giấy cho phép 
(độ dày)

Giấy: 50 -120 g/m² 
Thẻ nhựa: Thẻ không dập nổi dày tới 0,76 mm và thẻ dập 
nổi dày tới 1,24 mm (ISO 7810)

Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 1.500

Nút chức năng PDF, BCR, Scan
Nguồn điện 24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 1,3 kg (2,87 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 288,5 x 98 x 75 mm (11,36” x 3,8” x 2,96”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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SecureScan X100
Tính năng của sản phẩm:
• Chiếu sáng với 2 bước sóng khác nhau: Trắng, IR (Hồng ngoại)
•  Nhận dạng MRZ, phần mềm MRTD Reader SDK kèm theo
•  Nguồn cấp từ cổng USB 
•  Hình ảnh văn bản có thể được lưu dưới dạng BMP và JPEG
•  Kết quả nhận dạng có thể xuất ra nhiều dạng file .txt, .xml, .csv và mã 

QR

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Nguồn sáng White LED / IR LED 
Cảm biến hình ảnh CMOS
Độ phân giải quang học 5 Megapixel
Tiêu cự Cố định

Chế độ quét Mầu: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit  
Hồng ngoại: đầu vào 24 bit; Đầu ra 8 bit 

Tốc độ quét Xấp xỉ 1 giây (Chế độ mầu, chụp cả trang hộ chiếu)
Vùng quét (WxL) Tối đa: 127 x 95 mm (5” x 3,74”)
Kích thước giấy cho phép 
(WxL) Tối đa: 125 x 88 mm (4,92” x 3,46”)

Nút chức năng Hai cảm biến phát hiện tự động
Nguồn điện Nguồn từ USB: 5Vdc / 0,5A 
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 1,7 Kgs (3,78 Lbs)

Kích thước (W x D x H) Không có lắp: 200 x 200 x 119 mm (7,87” x 7,87” x 4,69”) 
Có lắp: 200 x 200 x 190 mm (7,87” x 7,87” x 7,48”)

Hệ điều hành hỗ trợ Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
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SecureScan X150
Tính năng của sản phẩm:
• Tự động quét khi phát hiện tài liệu
•  Tự động nhận dạng các loại kích thước tài liệu cho thẻ căn cước hoặc 

hộ chiếu
•  Cho hình ảnh độ phân giải cao lên tới 500 dpi ở 24 bit mầu
•  Chiếu sáng với 3 bước sóng khác nhau: Trắng, IR (Hồng ngoại) và UV 

(Cực tím)
•  Phần mềm MRTD Reader SDK kèm theo để nhận dạng MRZ
•  Cổng USB 2.0 (2 cổng) để kết nối với thiết bị bên ngoài (Web-Cam để 

nhận dạng khuôn mặt, máy quét vân tay hoặc bàn phím,….)
•  Ảnh tài liệu có thể được lưu dưới dạng BMP và JPEG
•  Kết quả nhận dạng có thể xuất ra các dạng file .txt, .xml, .csv và mã QR

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Nguồn sáng White LED / IR LED / UV LED
Cảm biến hình ảnh CMOS
Độ phân giải quang học 5 Megapixel
Tiêu cự Cố định

Chế độ quét
Mầu: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit  
Hồng ngoại: đầu vào 24 bit; Đầu ra 8 bit  
Cực tím: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit 

Tốc độ quét Xấp xỉ 1 giây (Chế độ mầu, chụp cả trang hộ chiếu)
Vùng quét (WxL) Tối đa: 127 x 95 mm (5” x 3,74”)
Kích thước giấy cho phép 
(WxL) Tối đa: 125 x 88 mm (4,92” x 3,46”)

Nút chức năng Hai cảm biến phát hiện tự động
Nguồn điện Nguồn: 24 Vdc / 0,75A 

Giao diện kết nối USB 2.0 
USB 2.0 x 2 (Mở rộng) 

Trọng lượng 1,7 Kgs (3,78 Lbs)

Kích thước (W x D x H) Không có lắp: 200 x 200 x 119 mm (7,87” x 7,87” x 4,69”) 
Có lắp: 200 x 200 x 190 mm (7,87” x 7,87” x 7,48”)

Hệ điều hành hỗ trợ Windows 7 / 8 / 10
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OpticSlim 1680H
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét phẳng CIS khổ A3
• Tích hợp cổng USB để kết nối với máy quét ADF
• Tốc độ quét nhanh (khổ A3, 300 dpi, chế độ màu)
• Quét ra file PDF có thể tìm kiếm được

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Nguồn sáng LED
Cảm biến hình ảnh CIS
Độ phân giải quang học 1200 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Tốc độ quét 5 giây (Màu, 300dpi, A3)  
3 giây (Thang xám/Đen trắng, 300dpi, A3) 

Vùng quét (WxL) Tối đa 297 mm x 431,8 mm (12” x 17”)
Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 2.500

Nguồn điện 25 Vdc/ 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 4,32 Kg (9,52 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 589 x 407 x 68 mm (23,18” x 16,02” x 2,67”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

25



OpticSlim 1180
Tính năng của sản phẩm:
•  Quét các tài liệu và đồ họa khổ A3 lên đến 1200 dpi, máy quét này lý tưởng 

cho quét bản vẽ, đồ họa, ảnh và bảng phả hệ
•  Với thiết kế kiểu dáng đẹp và nhỏ gọn, không chiếm nhiều bàn làm việc và 

không gian lưu trữ so với các máy quét khổ A3 khác
•  Bốn nút nhấn một chạm để thực hiện thiết lập trước cho phép người dùng 

quét nhanh chóng
•  Nguồn sáng LED cung cấp ánh sáng ổn định và không cần thời gian khởi 

động
•  Được tích hợp theo các ứng dụng xử lý hình ảnh và quản lý tài liệu dễ sử 

dụng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CIS
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 1200 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Tốc độ quét 15 giây (Màu, 300dpi, A3)  
9 giây (Thang xám/Đen trắng, 300dpi, A3) 

Vùng quét (W x L) Tối đa 297 mm x 431,8 mm (12” x 17”)
Công suất quét hàng ngày 
(Tờ) 2.500

Nguồn điện Đầu ra: 24 Vdc/ 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 4,32 Kgs (9,52 lbs)
Kích thước (W x D x H) 589 x 407 x 68 mm (23,18” x 16,02” x 2,67”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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OpticSlim 2680H
Tính năng của sản phẩm:
• Nguồn sáng LED
• Tốc độ quét cao 3 giây
• Tích hợp HUB USB2.0 để kết nối với máy quét ADF
• Lắp trượt có thể gấp lại 90 độ, giúp quét sách, tạp chí hoặc các tài liệu khác

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CIS
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 1200 dpi
Độ phân giải phần cứng 1200 x 2400 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Tốc độ quét 3 giây (chế độ màu, 300 dpi, khổ A4)
Vùng quét (W x L) Tối đa : 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”, khổ A4/ Letter)
Nút chức năng Copy, Scan, PDF, Custom
Nguồn điện 24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 1,8 Kgs (3,9 lbs)
Kích thước (W x D x H) 415 x 265 x 37 mm (16,3” x 10,4” x 1,4”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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OpticSlim 2610
Tính năng của sản phẩm:
• Máy quét CIS
• Không cần bộ chuyển đổi nguồn
• Độ phân giải quang học 1200 dpi
• Tích hợp phần mềm chuyển đổi PDF có thể tìm kiếm

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh CIS
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 1200 dpi
Độ phân giải phần cứng 1200 x 1200 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Tốc độ quét 12 giây (chế độ thang xám, 300 dpi, A4)

Vùng quét (WxL) Tối đa: 216 x 297 mm (khổ giấy A4/Letter 8,5” x 11,69”, ) 
Tối thiểu: 12,7 mm x 12,7 mm ( 0,5” x 0,5”)

Nút chức năng Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF
Nguồn điện Nguồn USB: 5Vdc / 0,5A
Giao diện kết nối USB 1.1
Trọng lượng 1,4 Kg (3,1 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 378 x 257 x 33 mm (14,88” x 10,12” x 1,30”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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OpticSlim 550 Plus
Tính năng của sản phẩm:
•  5 nút với tính năng một chạm: Copy, File, Scan, OCR và Custom, giúp 

quét dễ dàng và hiệu quả
•  Quét tài liệu khổ A5 chỉ với 1,5 giây (300 dpi/màu)
•  Thiết kế mỏng, nhẹ và nhỏ ngọn
•  Giao diện người dùng thân thiện

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh CIS
Nguồn sáng LED
Độ phân giải quang học 1200 dpi
Độ phân giải phần cứng 1200 x 1200 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Tốc độ quét 1,5 giây (Chế độ mầu, 300 dpi, A5)
Vùng quét (WxL) 216 x 150mm (8,5” x 5,9”)
Nút chức năng Copy, File, Scan, OCR, Custom
Nguồn điện 24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 1,2 Kg
Kích thước (W x D x H) 270 x 270 x 40 mm (10,6” x 10,6” x 1,6”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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OpticPro A320
Tính năng của sản phẩm:
• Quét tốc độ cao (8,5 giây ở 300 dpi, quét mầu khổ A3)
•  Bao gồm phần mềm xử lý hình ảnh và nhận dạng văn bản tự động đơn giản 

và dễ sử dụng 
• Quét khổ lớn (Khổ A3, 304,8 mm x 431,8 mm hoặc 12” x 17”) 
•  Thiết kế phím chức năng cho Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom 1 & 

custom 2

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CCD
Độ phân giải quang học 1600 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Độ sâu màu Đầu vào 48 bit, Đầu ra 24 bit
Tốc độ quét 8,5 giây (chế độ màu, thang xám / đen trắng, 300dpi, A3) 
Vùng quét (W x L) Tối đa 304,8 mm x 431,8 mm (12” x 17”)
Công suất quét hàng ngày 
(tờ) 2.500

Nút chức năng Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom1 & Custom2
Nguồn điện 24 Vdc/ 1.7 A
Điện năng tiêu thụ < 36 W (hoạt động), < 4 W (chờ)
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 7,5 kg (16,52 Lbs)
Kích thước (W x D x H) 623 x 400 x 133 mm (24,53” x 15,75” x 5,24”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN

Hệ điều hành hỗ trợ
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 
Mac OS X 10.7-10.11 
LINUX SANE dành cho nhà tích hợp hệ thống. Vui lòng liên 
hệ với kinh doanh trong nước.
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OpticPro A360
Tính năng của sản phẩm:
• Quét tốc độ cao (2,48 giây ở 300 dpi, quét mầu khổ A3)
• Thiết kế một nút nhấn cho cá nhân hóa chương trình
• Phần mềm quản lý tài liệu đi kèm
• Quét khổ lớn (Khổ A3, 304,8 mm x 431,8 mm hoặc 12” x 17”) 
•  Thiết kế phím chức năng cho Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom 1 & 

custom 2

Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Cảm biến hình ảnh CCD
Độ phân giải quang học 600 dpi x 600 dpi

Chế độ quét
Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit 
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit 
Đen trắng: 1 bit

Độ sâu màu Đầu vào 48 bit, Đầu ra 24 bit

Tốc độ quét 2,48 giây (chế độ màu, 300dpi, A3) 
1,65 giây (chế độ thang xám / đen trắng, 300dpi, A3) 

Vùng quét (W x L) Tối đa 304,8 mm x 431,8 mm (12” x 17”), A3
Công suất quét hàng ngày 
(tờ) 2.500

Nút chức năng Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom1 & Custom2
Nguồn điện 24 Vdc/ 1.7 A
Điện năng tiêu thụ < 36 W (hoạt động), < 8 W (chờ)
Giao diện kết nối USB 2.0
Trọng lượng 7,7 Kgs (16,96 pound)
Kích thước (W x D x H) 623 x 400 x 133 mm (24,53” x 15,75” x 5,24”)
Chuẩn kết nối Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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PhonesTabletsLaptopsLaptops PhonesT bl

Scan to
    Cloud

Plustek Scan
Anything, Anytime, Anywhere
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Ứng dụng Nút nhấn của Plustek được thiết kế để thiết lập cấu hình quét tùy 
theo yêu cầu của người dùng giúp quét tài liệu dễ dàng. Quét một chạm đối với 
Quét, PDF (có thể tìm kiếm được), File, Email, Copy (Máy in), FTP, File (Thư 
mục), OCR, BCR, và bất kỳ ứng dụng về hình ảnh nào khác.

Tài liệu quét ra dưới dạng PDF có thể tìm kiếm được dựa trên văn bản chứ 
không chỉ là ảnh để giúp bạn tìm kiếm tài liệu bạn đã quét dễ dàng, nhanh 
chóng

Xử lý hình ảnh nâng cao
Có thể quét ra nhiều dạng ảnh
Quét một ảnh và cho ra 2-3 ảnh ở các chế độ ảnh khác nhau chỉ một lần

Ghép trang: (chỉ dùng cho quét hai mặt)
Cho phép bạn quét cả hai mặt của tài liệu khổ A3 gập lại và ghép hai ảnh khổ 
A4 thành một ảnh khổ A3

DocAction
- Chức năng nút nhấn có thể tùy chỉnh
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Chế độ tự động 
Tự động phát hiện màu sắc tài liệu và quét tài liệu ở chế độ thang màu, xám 
hoặc đen & trắng.

Normal Scan

With Auto Color Detection

Tự động xoay chiều
Tự động xoay chiều tài liệu dựa trên nội dung của tài liệu.

AAAA

AAAA

Tự chỉnh ngưỡng
Tự động nâng cao chất lượng tài liệu quét mà có dấu hoặc phông chữ màu 
trắng để cho hình ảnh sắc và rõ nét.

Tự cắt viền và chỉnh thằng
Tự chỉnh thẳng và cắt viền hình ảnh theo kích thước tài liệu thực.

Tự động hiệu chỉnh độ đậm nhạt
Tự động hiệu chỉnh để tài liệu mầu có hình ảnh rõ và sắc nét hơn
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Tự lọc màu
Cho phép lọc bỏ kênh màu như màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời khi quét

Loại bỏ trang trắng
Tự động phát hiện và loại bỏ trang trắng

Làm thích ứng màu
Sử dụng tông màu cơ bản để có được màu sắc chính xác của tài liệu và hình 
ảnh của bạn

Khử Tram
Tự động nâng cao chất lượng tài liệu quét mà có chứa moire hoặc hình xương 
cá để cho hình ảnh rõ ràng, sắc nét như khi quét tạp chí và vật liệu in

Quét liên tiếp
Cho phép quét tài liệu liên tiếp sau khi đã quét một tập giấy

Phủ viền ảnh
Tự động phủ màu trắng ở các viền của ảnh quét khu sử dụng chế độ Tự cắt 
viền và Chỉnh thằng để quét tài liệu
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Phát hiện nạp giấy kép
Phát hiện nạp giấy kép bằng sóng Siêu âm để phát thiện độ dầy của giấy giữa 
các tài liệu

Quét tài liệu dài (Phụ thuộc vào model)
Cho phép quét khổ giấy dài lên đến 50” (1270mm)

Plustek Book Pavilion là một ứng dụng dễ sử dụng giúp chuyển đổi sách in, 
tạp chí và tài liệu đóng quyển thành dạng điện tử như: PDF có thể tìm kiếm, 
PDF, TIFF, JPG và BMP. Giao diện người dùng được thiết kế để đơn giản hóa 
quá trình quét và tạo ra các bản sao điện tử cho tài liệu đóng quyển của bạn 
với ít thao tác nhất.

Các chức năng:
■ PDF Utility:  Chuyển đổi hình ảnh quét thành file PDF.
■ OCR Utility:  Chuyển đổi hình ảnh quét thành các file Word, Excel, 

Searchable PDF mà có thể dễ dàng chỉnh sửa được
■ File Utility:  Lưu hình ảnh quét trực tiếp vào thư mục đích.
■ Copy Utility:  Chuyển hình ảnh quét đến máy copy.
■ Email Utility:  Chuyển hình ảnh quét đính kèm vào email.

Plustek Book Pavilion
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Cáp & Bộ cấp nguồn
Sản phẩm 15V AC Adapter
Mã hàng cho EU 14-03-A1B1054-C
Mã hàng cho UK 14-03-A1B1056-C
Điện áp vào 100~240V
Điện áp ra /Watt 15V / 1.0A

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

OpticBook 3600 Series / 4600
OpticFilm 8100, 8200i Series 
OpticLab H850
OpticPro S28/ST28/ST48/ST64+
MobileOffice D600/AD450
OpticSlim 550

Sản phẩm 24V AC Adapter

Mã hàng cho EU: 27-69F-0036A111

Mã hàng cho UK: 27-69F-0036A112

Điện áp vào 100~240V

Điện áp ra /Watt 24V / 1.25A

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PS406U/406
SmartOffice PS506U/456U

Sản phẩm 24V AC Adapter
Mã hàng cho EU 14-03-A1B1016-C
Mã hàng cho UK 14-03-A1C1017-C
Điện áp vào 100~240V
Điện áp ra /Watt 24V / 0.75A

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PL806/812/1500
SmartOffice PL2546/2550
SmartOffice PN2040/PL1530
SmartOffice PS281/283/286
MobileOffice D28/D428/D30/D430
OpticBook 3800 / 4800

Sản phẩm: 24V AC Adapter
Mã hàng cho EU: 27-65V-0036A121
Mã hàng cho UK: 27-65V-0036A122
Điện áp vào: 100~240V
Điện áp ra /Watt: 24V / 0.75A

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PS286 Plus
MobileOffice AD460
OpticBook 3800 / 4800
Book Reader V200
OpticPro ST640

Sản phẩm 5V AC Adapter
Mã hàng cho EU: 14-03-A1B1068-C
Mã hàng cho UK: 14-03-A1C1053-C
Điện áp vào 100~240V
Điện áp ra /Watt 5V / 1.2A
Mã sản phẩm có thể 
sử dụng MobileOffice S420

Sản phẩm 24V AC Adapter Set

Mã hàng cho EU 14-03-A4J1058-C 
12-05-00X0008-C

Mã hàng cho UK 14-03-A4J1058-C 
12-05-00Y000A-C

Điện áp vào 100~240V
Điện áp ra /Watt 24V / 2.08A

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PL1200/3000
SmartOffice PL7000/7500
OpticPro A320 / A360 
OpticBook A300 
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Túi
Sản phẩm Padded Carrying Bag 
Mã hàng 27-A11-0104A110
Mã sản phẩm có thể 
sử dụng OpticFilm Series

Sản phẩm Padded Carrying Bag 
Mã hàng 27-654-0121A110

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PS286 Plus / 
PS286
SmartOffice PS281/PS283

Bộ công cụ bảo trì
Sản phẩm A4 Maintenance Kit
Mã hàng 27-741-0221A110

Mô tả
Tờ giấy để cân chỉnh
Giấy lau
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

OpticSlim M12 Series
MobileOffice S400

Sản phẩm A4 Duplex Maintenance Kit
Mã hàng 27-74L-0221A110

Mô tả
Tờ giấy để cân chỉnh
Giấy lau
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng MobileOffice D28/D30/D430

Sản phẩm A6 Maintenance Kit
Mã hàng 27-762-0221A110

Mô tả
Tờ giấy để cân chỉnh
Giấy lau
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng OptiCard 820

Sản phẩm A8 Maintenance Kit
Mã hàng 27-781-0221A110

Mô tả
Tờ giấy để cân chỉnh
Giấy lau
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

OptiCard 610 
MobileOffice S800

Sản phẩm PL Maintenance Kit

Mã hàng 27-625-0221A110

Mô tả
Khay nạp giấy ADF
Lẫy tách giấy ADF x 2
Hỗ trợ khay Trái & Phải
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PL806/PL812/
PL1500

Sản phẩm: 24V Power Supply Set

Mã hàng: EU 14-03-A7J1019-C 
12-05-00X0012-C

Mã hàng: UK 14-03-A7J1019-C
12-05-00Y0013-C

Điện áp vào: 100~240V
Điện áp ra /Watt: 24V / 2.7A
Mã sản phẩm có thể sử dụng SmartOffice SC8016U / SN8016U
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Sản phẩm PL Maintenance Kit
Mã hàng 27-621-0221A110

Mô tả
Khay nạp giấy ADF
Lẫy tách giấy ADF x 2
Hỗ trợ khay Trái & Phải
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PL1200/PL3000
SmartOffice PL7000/PL7500

Sản phẩm PS Maintenance Kit
Mã hàng 27-672-0221A110

Mô tả

A3 Sheet Seclusion Paper
Lẫy tách giấy ADF
Calibration Paper
Left & Right Paper Guide
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PL2546/PL2550
SmartOffice PS286/PS286 Plus

Sản phẩm PS Maintenance Kit
Mã hàng: 27-641-0221A110

Mô tả
Lẫy tách giấy ADF
Calibration Paper
Left & Right Paper Guide
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng SmartOffice PS281/PS283

Sản phẩm PS Maintenance Kit
Mã hàng 27-65F-0221A110

Mô tả

Lẫy tách giấy ADF
Tờ giấy để cân chỉnh x 2 
Cleaning Cloth 
ADF Paper Chute
Roller 
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PS406 / PS406U
SmartOffice PS506U / PS456U

Sản phẩm PS Maintenance Kit
Mã hàng 27-673-0221A110

Mô tả
Lẫy tách giấy ADF
Tờ giấy để cân chỉnh x 2
Cleaning Cloth
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng SmartOffice PL1530 / PN2040

Sản phẩm: SC / SN Maintenance Kit
Mã hàng: 27-291-0221A110

Mô tả

Lẫy tách giấy ADF
Roller
Tờ giấy để cân chỉnh x 2
Cleaning cloth
Hướng dẫn nhanh

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice SN8016U/
SC8016U

Lẫy tách giấy
Sản phẩm PL1530 Pad
Mã hàng 27-673-0201A110
Mô tả Lẫy tách giấy ADF
Mã sản phẩm có thể 
sử dụng SmartOffice PL1530 / PN2040
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Sản phẩm PS406 Series Pad
Mã hàng 27-65F-0201A110
Mô tả Lẫy tách giấy ADF x 2
Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PS406/406U
SmartOffice PS506U/456U

Sản phẩm PS Lẫy tách giấy ADF
Mã hàng 27-653-0201A110
Mô tả Lẫy tách giấy ADF 

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PS286 Plus/PS286
SmartOffice PS281/PS283
SmartOffice PL2546/2550

Sản phẩm PL Lẫy tách giấy ADF
Mã hàng 27-621-0201A110
Mô tả Lẫy tách giấy ADF x 2

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PL1500/PL1200/
PL806 
SmartOffice PL7500/PL7000/
PL3000

Sản phẩm: SC8016U Lẫy tách giấy ADF
Mã hàng: 27-291-0201A110
Mô tả Lẫy tách giấy ADF 
Mã sản phẩm có thể 
sử dụng SmartOffice SC8016U

Trục cuốn giấy
Sản phẩm: Roller for PS406 / 506 /456U 

Series 
Mã hàng: 27-65F-0225A110
Mô tả Roller 
Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PS406/406U
SmartOffice PS506U/456U

Sản phẩm: Roller for SC8016U/SN8016U 
Mã hàng: 27-291-0225A110
Mô tả Roller 
Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice SC8016U/
SN8016U

Tấm bảo vệ
Sản phẩm Protection Sheet
Mã hàng 27-653-0101A121

Mô tả
A3 sheet Seclusion Paper
Spread Plate Process
Calibration Envelope 

Mã sản phẩm có thể 
sử dụng

SmartOffice PS286/ 286 Plus
SmartOffice PS456U/506U
SmartOffice PS406/ PS406U
SmartOffice PL2546 / PL2550
SmartOffice PN2040
SmartOffice PL1530
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