
MobileOffice S410
Série OpticSlim

Uma solução móvel ideal para
todos os tipos de documentos!

MobileOce S410 é a mais recente adição da Plustek para soluções ultra portáteis de digitalização de 
documentos! Foi projetado para capturar rapidamente documentos críticos na fonte, reduzindo o ciclo de 
negócios e melhorando o prazo de pagamento. Com o uso do Scanner MobileOce S410, documentos e recibos 
podem ser digitalizados na fonte, em minutos. Além disso, o MobileOce S410 pode digitalizar documentos para 
o Evernote e as fotos para o Google Picasa, com o simples toque de um botão, permitindo aos usuários visualizar 
suas imagens digitalizadas em qualquer lugar e a qualquer hora!

Principais Recursos
• �Scanner portátil tamanho A4

• �Suporta cartão plástico em relevo até 1.24mm

• �Velocidade de digitalização de 9 segundos, em colorido, a 300dpi

• �Serviço de Digitalização para a Nuvem (Google Picasa / Evernote)
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MobileOffice S410
Principais Recursos

Requisitos do Sistema
Processador Pentium IV 2.4 GHz Drive de DVD-ROM 
Uma Porta USB 2.0 disponível 
1GB RAM (recomendado 2GB ou acima)
2GB espaço livre na unidade de disco rígido (recomendado 3GB ou acima)

Sensor de imagem CIS

Origem de Luz LED

Resolução óptica 600 ppp

Resolução de hardware 600 x 600 ppp

Mode de leitura Cores: entrada de 48 bits, saída de 24 bits

 Escala de Cinza: entrada de 16 bits, saída de 8 bits

 Branco e Preto: 1 bit

Velocidade de Digitalização 9 sec (Modos Cor, 300 ppp, A4) 

Área de Digitalização (L x A) Máximo: 216 x 910 mm (8.5" x 36")

 Mínimo: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5")

Dimensões do Papel (L x A) Máximo: 216 x 910 mm (8.5" x 36")

 Mínimo: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")

Peso de Papel Aceitável (Espessura) Espessura de papel Aceitável: 50 g/㎡ ~ 120 g/㎡
 Cartão Plástico: Não Estampado até 0.76 mm & Estampado até 1.24 mm (ISO 7810) 

Digitalização diária ( Folhas ) 800

Botão de Ação PDF, Scan

Alimentação Energia USB: 5V / 0.5A

Interface USB 2.0

Peso líquido 0.41 Kgs (0.91 Lbs)

Dimensões (L x P x A) 295 x 50 x 40.5 mm (11.61" x 1.97" x 1.59")

Protocolo Compatível com TWAIN

OS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Especi�cação
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• �Alimentado pela interface USB, para conservação de energia.

• �Digitalização para Evernote e Google Picasa, permite visualizar seus documentos a qualquer hora, em qualquer lugar.

• �Automaticamente carregue as Informações de seus cartões de visitas, para o arquivo designado. 

• �Formato em PDF Pesquisável disponível, tornando a busca mais fácil.

• �Digitaliza cartões plásticos em relevo, como licenças, cartões de seguradoras, cartões de �liação, cartões de crédito....etc.

• �2 botões de simples toque para tornar a digitalização mais fácil e e�ciente.

• �Rápida velocidade de digitalização, necessita de apenas 9 segundos para digitalizar um papel tamanho A4 (9 segundos / 
página, modo colorido, 300dpi, A4).

• �Aprimoramento avançado de imagem, endireita e gira automaticamente as páginas, ajusta o brilho e recorta as imagens 
para minimizar o tamanho de arquivo. Economiza tempo de retrabalho após a digitalização inicial.

This product contains
ABBYY FineReader OCR Plustek DocAction Plustek DocTWAIN

DocTWAIN
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