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كل ما عليك هو الضغط على الزر األزرق

ن الماسحة الضوئية iX1400 البسيطة األفراد والمبتدئين على نحو رائع في مجال تكنولوجيا المعلومات من تحويل جميع المستندات إلى ملفات رقمية ومعالجتها  تُمّكِ
وتنظيمها من جهاز واحد سهل االستخدام. لست بحاجة إلى معرفة المزيد حول تكنولوجيا المعلومات، فما عليك سوى الضغط على الزر األزرق.

االستمتاع بالشكل بجانب الوظائف 

تحتل األعمال الورقية جانبًا أساسيًا في الحياة. ولكن هل يلزم إلنجازها بذل جهد كبير؟ 

توفر الماسحة الضوئية ScanSnap iX1400 تقنية متقدمة، ولكنها 
بسيطة على نحو ممتع ويمكن ألي شخص االستفادة منها. يعد المسح 

الضوئي بلمسة واحدة الطريقة األكثر ذكاء إلنجاز األعمال بالنسبة لألفراد 
الذين لديهم جدول أعمال مزدحم، مما يحول المهام التي تستغرق وقتًا 

طويالً إلى مهام بسيطة ال تتطلب إاّل ضغطة زر. فاألمر في منتهى 
السهولة وال يتعدى المسح الضوئي والحفظ والمشاركة.

بما أن إعدادات التهيئة غير معقدة وواضحة، فيمكن تجهيز الماسحة 
الضوئية iX1400 وتشغيلها فور إخراجها من الصندوق في وقت قياسي. 

وتتيح لك وظيفة Quick Menu )القائمة السريعة( إنشاء نوع الملف 
الذي تريده على الفور، سواء كان ملف PDF يمكن البحث فيه أو 

Word أو Excel أو PowerPoint قابالً للتحرير، أو استخراج 
البيانات من اإليصاالت وبطاقات العمل. 

ُصممت الماسحة الضوئية iX1400 لتناسب األعمال العصرية والمرتبة، وتتميز أيًضا بصغر حجمها وتصميمها األنيق الذي يالئم معظم مساحات العمل، من مكتب 
عمل إلى طاولة قهوة. ستجدها بجانبك، أينما كان عملك.

وإذا كنت ترغب في جعل أنشطة المسح الضوئي أكثر فاعلية، فإن برنامج ScanSnap Home سهل االستخدام يتيح لك إنشاء الملفات التي تحتاج إليها تلقائيًا 
وحفظها في األماكن التي تحددها، فضالً عن توفير بحث فعال واسترداد عمليات المسح الضوئي التي أجريتها. 

ُصممت الماسحة الضوئية iX1400 البسيطة على نحو رائع في إحدى شركات تصنيع الماسحات الضوئية الرائدة في العالم، كي يصبح العمل الورقي أسهل ما 
يمكن، ويربط بين عوالمك بلمسة واحدة.
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تجربة المسح الضوئي ستنال إعجابك
االستعداد للتشغيل في دقائق فور إخراجها من الصندوق 

إن إعداد الماسحة الضوئية iX1400 سهل جًدا، ويمكن ألي شخص القيام به. ودَّع اإلعدادات 

المعقدة أو مشكالت توافق برنامج التشغيل. ما عليك سوى فتح الصندوق، واإلعداد في دقائق، 

والضغط على الزر األزرق لبدء االستمتاع بالمسح الضوئي على الفور بلمسة واحدة. حقًا األمر 

بهذه البساطة.

توصيل فوري وآمن

ال أحد يريد قضاء وقت طويل في التثبيت. لذا، فإن التوصيل بموصل USB 3.2 مباشرة بجهاز 

 .Wi-Fi الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي سيوفر لك الجهد والوقت في تهيئة

قائمة سريعة لإلنشاء الفوري للملفات

تتيح لك قائمة ScanSnap السريعة إجراء المسح الضوئي على الفور من التطبيقات التي تعرفها 

وتستخدمها، واختيار مسح الصور ضوئيًا مباشرة إلى مجلد أو بريد إلكتروني أو حتى طابعة. 

سريعة  وسهلة

ما عليك سوى فتح الغطاء وستكون الماسحة الضوئية ScanSnap جاهزة للعمل. يمكنك مسح 

ما يصل إلى 50 ورقة من المستندات أحادية الوجه أو مزدوجة الوجه ضوئيًا بسهولة وبسرعة 

تصل إلى 30 ورقة في الدقيقة. ومن خالل مجموعة من وظائف معالجة الصور الذكية التي تم 

إجراؤها من أجلك، يمكنك إجراء المسح الضوئي بثقة دون ضبط أي إعدادات.

صناعة مبتكرة يمكن االعتماد عليها

بفضل تقنية تغذية المستندات المستوية االحترافية والمستشعرات فوق الصوتية تتعامل الماسحة 

الضوئية ScanSnap مع المستندات متعددة الصفحات بسهولة.

 ويمكنها أيًضا تنبيهك إذا تمت تغذية صفحتين 

أو أكثر من خالل الماسحة الضوئية في وقت 

واحد، ما يوفر االطمئنان إلى أنه لن تضيع 

صفحة واحدة من مستنداتك طول عملية 

المسح الضوئي.

إدارة المستندات بالكامل
ScanSnap Home برنامج

 يتيح لك برنامج ScanSnap Home إدارة البيانات الممسوحة ضوئيًا وتحريرها 

واستخدامها بسهولة من المستندات واإليصاالت وبطاقات العمل والصور والمزيد. 
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ويمكن استخراج البيانات من اإليصاالت وبطاقات العمل إلى ملفات csv، أو تصدير عمليات 

المسح الضوئي إلى مواقع التخزين السحابية، وإنشاء ملفات PDF يمكن البحث بها، أو فتح الملف 

  .Powerpoint أو Excel أو Word الممسوح ضوئيا فوًرا كملف قابل للتحرير بالكامل في

يمكنك أيًضا إضافة تطبيقات أخرى إلى “القائمة السريعة”، فاالختيار يعود لك.

يتم التعرف على المستندات وتجميعها تلقائيًا وفقًا لنوع المستند )اإليصاالت 

والصور وبطاقات العمل وما إلى ذلك( في حين تتيح لك المجلدات 

والعالمات والكلمات الرئيسية تنظيم المعلومات والبحث عنها والعثور عليها 

بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

تصميم صغير الحجم وأنيق ومتعدد االستخدامات

تتناسب الماسحة الضوئية ScanSnap iX1400 األنيقة مع مساحة العمل العصرية، مهما 

كان موقع اتصالك بمكتبك. تعد وحدة التغذية التلقائية بالمستندات الكبيرة مثالية للمستندات بحجم 

A4 وكذلك المستندات األكبر التي يمكن طيها إلى النصف. تحتوي هذه الماسحة الضوئية على 

وظائف متقدمة بالرغم من حجمها الصغير الرائع. ستعمل ميزة المسح الضوئي على الوجهين 

)المزدوج( أيًضا على تقليل أوقات إتمام المهام إلى النصف. 

لم تعد اإليصاالت وبطاقات األعمال تمثل عناء
امسح المستندات الصغيرة ضوئيًا بسهولة عن طريق Receipt Guide )دليل اإليصاالت(. 

 ُصممت لتتالءم على نحو مريح حتى عندما يكون الغطاء 

 مغلقًا، وبذلك يسهل تحميل المستندات بشكل كبير قبل 

الضغط على زر المسح الضوئي.



لمزيد من المعلومات ذات الصلة بـ ScanSnap ، قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت: 
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iX1400اسم المنتج
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات، مسح ضوئي على الوجهيننوع الماسحة الضوئية

مستشعر صور تالمسي باأللوان )أمامي وخلفي(مستشعر الصور
3 مصابيح LED ملونة )أحمر/أخضر/أزرق(مصدر الضوء

600 نقطة في البوصةدقة الوضوح البصري
40 صفحة في الدقيقة )300 نقطة في البوصة(سرعة المسح الضوئي )ورقة A4 طولية(

A4 وA5 وA6 وB5 وB6 وBusiness Card وPost Card وLetter وLegalأحجام الورق القياسية
الحد األدنى: 50.8 مم × 50.8 مم )2 بوصة × 2 بوصة( الحد األقصى: 216 مم × 360 مم )8,5 بوصات × 14.17 بوصة(أحجام الورق المخصصة 

A3 وB4 وDouble Letter وPhotographs وجميع أحجام الورق القياسيةأحجام الورق مع ورقة الحمل االختيارية
40 جم/م² إلى 209 جم/م² )11 رطالً إلى 56 رطالً( يختلف حسب حجم الورقةوزن الورقة                     

البطاقات ذات الطباعة غير البارزة: 0.76 مم أو أقلالمسح الضوئي للبطاقات
)ISO7810 البطاقات ذات الطباعة البارزة:  0.76 + 0.48 مم في االتجاه األفقي )المطابقة لمعيار

50 ورقة لحجم A4 القياسي )80 جم/م2( تختلف حسب ُسمك الورقةسعة وحدة التغذية
اكتشاف التداخل بين األوراق، اكتشاف طول األوراقاكتشاف التغذية المتعددة

 وظائف تلقائية: اكتشاف الحجم، اكتشاف اللون، االقتصاص، إلغاء الميل، التدوير، اكتشاف / حذف الصفحات الفارغة. تنعيم الصورة، تحسين الصورة، وظائف معالجة الصور
توزيع الخطأ، تعديل الحافة، ضغط صور JPEG، تقليل الخطوط الرأسية.

PDF ،JPEG، يمكن البحث فيه PDFأنواع الملفات اإللكترونية
PDF محمي بكلمة مرور، PDF/A )لنظام التشغيل ®Windows فقط(

USB واجهة)B من الجيل األول / 2.0 / 1.1 )موِصل من النوع USB 3.2
تيار ترددي 100 - 240 فولت، 50/60 هرتزمتطلبات الطاقة
التشغيل: 17 وات أو أقل وضع السبات:  1.5 وات أو أقلاستهالك الطاقة

درجة الحرارة: 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية )41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت( الرطوبة النسبية: 20% إلى 80% )دون تكاثف(بيئة التشغيل
292 مم × 161 مم × 152 مم 11.50 بوصة × 6.34 بوصات × 5.98 بوصاتأبعاد الجهاز )العرض × العمق × االرتفاع(

3.2 كجم )7.1 أرطال(وزن الجهاز

برنامج تشغيل الجهاز
ScanSnap برنامج التشغيل الخاص بـ

TWAIN / ISIS® ال يدعم :Windows®

TWAIN ال يدعم :macOS®

معيار ®ENERGY STAR / توجيه الحد من المواد الخطرة )RoHS(االمتثال البيئي
عام واحدالضمان القياسي

المواصفات العامة

البرامج
عة البرامج المجمَّ

WindowsmacOS®

ScanSnap Home1

ScanSnap Manager
ScanSnap™1 المخصص لـ ®ABBYY

عة يرجى مالحظة ما يلي: يلزم االتصال باإلنترنت لتنزيل البرامج المجمَّ

الملحقات
رقم القطعة                                                                 الملحقات االختيارية

PA03951-0651لحماية الماسحة الضوئية من الغبار والخدوشحقيبة حمل ScanSnap من النوع 5
 صفحات حمل المستندات )عبوة تضم 5 

PA03360-0013أغطية شفافة لمسح المستندات مقاس A3 أو المستندات الصغيرة أو التالفةقطع(

PA03770-0015أغطية شفافة لمسح الصور الفوتوغرافية والبطاقات البريدية.صفحات حمل الصور )عبوة تضم 3 قطع(

CON-CLE-W24مناديل تنظيف خاصة لـ ScanSnap )عبوة تضم 24 قطعة(مناديل تنظيف

CON-3656-200Kتشمل بكرة التقاط واحدة وبكرة كبح واحدة يصل العمر التقديري إلى 200 ألف عملية مسح ضوئيالمواد المستهلكة

U3-EXTW-DKTيُمدد الضمان القياسي البالغ مدته عاًما إلى 3 أعوامضمان ممتد لمدة 3 أعوام

¹ يتضمن ترخيص مستخدم واحد
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