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األفضل لزيادة اإلنتاجية الشخصية
توفر لك المزيد من الوقت 

ألولئك الذين هم بحاجة إلى إنجاز أعمالهم سريعًا، يوفر الجيل التالي من الماسحة الضوئية iX1600 أقصى إنتاجية شخصية. تستطيع مجموعات العمل بالرغم من 
مهامها الكثيرة تحويل جميع مستنداتك إلى صيغة رقمية وتنظيمها بلمسة واحدة فقط، واالستمتاع بجميع المزايا التي تتوقعها من ScanSnap في أسرع وقت ممكن.

مرنة وسهلة االستخدام

يمثل الحفاظ على النشاط التجاري في حالة جيدة أمًرا شاقًا، ويمكن للجميع أن يحظى ببعض الوقت اإلضافي في نهاية اليوم. ُصممت الماسحة الضوئية 
ScanSnap iX1600 لمساعدة أي شخص على تحقيق أقصى قدر من اإلنتاجية، بفضل مزايا تنظيمية متقدمة تمنحك تحكًما أكبر دون عناء.

باإلضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد الماسحة الضوئية iX1600 واستخدامها بسرعة في أي مكان تتوفر فيه شبكة Wi-Fi دون الحاجة إلى الكمبيوتر الشخصي. يمكنك 
إجراء المسح الضوئي مباشرة الى الخدمات السحابية الخاصة بك عن طريق استخدام Scan Cloud. وتتيح لك عملية المسح الضوئي المبسطة مسح مجموعات 

من أنواع المستندات المختلفة ضوئيًا دون الحاجة إلى اإلعداد والفرز، ما يحول المهام الطويلة إلى مهام سريعة وممتعة.
يضم برنامج ScanSnap Home المتكامل جميع الوظائف المفضلة لديك لمساعدتك على تشغيل المسح الضوئي دون إهدار الوقت. بإنجاز أعمالك الورقية دون 

جهد، يمكنك أخيًرا التركيز على األمور األكثر أهمية في اليوم.
مهما كان موقع اتصالك بمكتبك، تقدم الماسحة الضوئية iX1600 إمكانية المسح الضوئي بتقنية عصرية سابقة ألوانها، وأقصى إنتاجية شخصية لتوصيل عوالمك 

بلمسة واحدة.

www.scansnapit.com :قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت ، ScanSnap لمزيد من المعلومات ذات الصلة ب

شاشة اللمس LCD مقاس 4.3 بوصة الخاصة 
بالماسحة الضوئية iX1600 تُقدم لك مستقبل المسح 

الضوئي اآلن. 

بدالً من اختيار ما تريد القيام به في كل مرة تجري 
فيها مسح مستند ضوئيًا، ستعمل أزرار ملف التعريف 

المحددة مسبقًا تلقائيًا وبلمسة واحدة على إنشاء نوع 
الملف المطلوب وحفظه في وجهتك المفضلة - حتى إن 

كان في السحابة اإللكترونية. تتيح شاشة اللمس أيًضا 
مجموعات األزرار المميزة باأللوان لما يصل إلى 

أربعة من أعضاء الفريق، ما يجعلها الطريقة األكثر 
ذكاًء للعمل معًا باستخدام الجهاز نفسه.



أداء قوي وفعال
اإلعداد وبدء التشغيل بسرعة فائقة

تجعل الماسحات الضوئية حياتك أكثر سهولة، وال تمثل عائقًا يبطئ وتيرتك. تقدم الماسحة الضوئية 
ScanSnap iX1600 أفضل أداء موفر للوقت، حيث سيتيح لك اإلعداد البسيط تحويل أوراقك 
إلى ملفات رقمية مفيدة في لمح البصر. وبمجرد إنهاء اإلعداد، ما عليك سوى فتح الغطاء وستكون 

ScanSnap جاهزة للعمل.

أقصى قدر من اإلنتاجية
ُصممت الماسحة الضوئية iX1600 لألشخاص الذين لديهم جدول أعمال مزدحم حتى يجعل يوم 

عملهم في غاية السهولة. باإلضافة إلى المسح الضوئي السريع بسرعة 40 صفحة في الدقيقة، 
ستتيح لك وظيفة المسح الضوئي للوجهين )المزدوج( تحويل األعمال الورقية إلى صيغة رقمية في 

نصف الوقت.

تستوعب وحدة التغذية التلقائية بالمستندات الكبيرة ما يصل إلى 50 ورقة، ما يحررك من العمل 
الشاق المتمثل في إدخال الصفحات الفردية يدويًا، بحيث يمكنك إنهاء عملك بشكل أسرع. تعني 

تقنية تغذية المستندات المستوية االحترافية والمستشعرات فوق الصوتية أن الماسحة الضوئية 
iX1600 تتعامل مع المستندات متعددة الصفحات بسهولة. يمكن ضبط الماسحة الضوئية لتنبيهك 
إذا تمت تغذية صفحتين أو أكثر من خالل الماسحة الضوئية في وقت واحد، ما يوفر راحة البال 

لعدم فقد صفحة واحدة من مستنداتك طوال عملية المسح.

يمكن ضبط الماسحة الضوئية لتنبيهك إذا تمت تغذية صفحتين 
أو أكثر من خالل الماسحة الضوئية في وقت واحد، ما يوفر 
راحة البال لعدم فقد صفحة واحدة من مستنداتك طوال عملية 

المسح. كما سيوفر لك Receipt Guide )دليل اإليصاالت( 
في الماسحة الضوئية iX1600 الوقت الذي تقضيه في إعداد 
اإليصاالت وبطاقات العمل الفردية وتغذيتها. ففي النهاية، كل 

شخص لديه مهام أهم يقوم بها في يومه.

المرونة في متناول يدك
بالنسبة لمجموعات العمل الصغيرة، ستؤدي القدرة على مشاركة جهاز واحد بين 4 مستخدمين إلى 
تغيير العملية بشكل كامل لصالح إنتاجيتك. يمكن أن يكون لكل فرد مجموعة خاصة به من أزرار 
الملفات التعريفية المحددة مسبقًا المميزة باأللوان. يوفر Wi-Fi أو USB  خيارات نشر مرنة، أو 

بدالً من ذلك، يمكنك مسح ملف PDF ضوئيًا مباشرة إلى جهازك المحمول عبر Wi-Fi في 
وضع Direct Connect )االتصال المباشر(. 

قائمة سريعة للمسح الضوئي الفوري
عند استخدام الكمبيوتر الشخصي أو كمبيوتر محمول، يتيح لك تفعيل وظيفة “القائمة السريعة” 

إجراء المسح الضوئي أوالً، ثم تحديد التطبيق الذي تريد إرسال المستند إليه، وهو أمر مفيد إلجراء 
المسح الضوئي المخصص. ستجد معظم التطبيقات التي تعرفها وتستخدمها جاهزة لك في برنامج 

ScanSnap Home، ويمكنك دائًما إضافة المزيد إلى القائمة السريعة إذا لزم األمر. 

 

مسح ضوئي دون الكمبيوتر الشخصي
ال يعمل الجميع من المكتب في هذه األيام. طالما كان هناك اتصال Wi-Fi، فإن وظيفة 

ScanSnap Cloud ستتعرف تلقائيًا على ما يصل إلى أربعة أنواع مختلفة من المستندات 
وتمسحها ضوئيًا وتنقلها إلى مواقع التخزين السحابية المحددة مسبقًا. وفي حالة عدم توفر كمبيوتر 
شخصي، ستقوم ScanSnap Cloud بمعالجة الصور وتحسينها طوال عملية المسح الضوئي. 

ما عليك سوى وضع الماسحة الضوئية في المكان األكثر مالءمة لك، ثم ابدأ عملية المسح 
الضوئي.

عملية تلقائية وبسيطة
يمكنك تحويل األوراق التي لديك إلى التطبيقات التي تستخدمها بسرعة وسهولة. تتيح لك شاشة 
اللمس سهلة االستخدام بمقاس 4.3 بوصة إجراء عمليات مسح مبرمجة مسبقًا، كل ذلك بلمسة 

زر واحدة. 

سواء كنت تنشئ ملفات PDF يمكن البحث فيها أو ملفات Word أو Excel أو 
Powerpoint قابلة للتحرير أو تستخرج معلومات من اإليصاالت أو بطاقات العمل، 

ستُجري الماسحة الضوئية iX1600 مسًحا ضوئيًا للمستندات وتحفظها في الوجهة 
المحددة مسبقًا التي اخترتها تلقائيًا.

إدارة المستندات بالكامل
برنامج ScanSnap Home سهل االستخدام 

 يتيح لك برنامج ScanSnap Home )المضمن( إدارة البيانات الممسوحة ضوئيًا 
وتحريرها واستخدامها بسهولة من المستندات واإليصاالت وبطاقات العمل والصور والمزيد. 

www.scansnapit.com :قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت ، ScanSnap لمزيد من المعلومات ذات الصلة ب

يمكن التعرف على المستندات تلقائيًا وجمعها وحفظها وفقًا لنوع المستند بينما 

تسمح لك المجلدات والعالمات والكلمات الرئيسية تنظيم المعلومات والبحث 

عنها والعثور عليها بطريقة أكثر سهولة من أي وقت مضى.



لمزيد من المعلومات ذات الصلة بـ ScanSnap، قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت: 
www.scansnapit.com
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iX1600اسم المنتج
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات / تغذية يدوية، مسح ضوئي على الوجهيننوع الماسحة الضوئية

مستشعر صور تالمسي باأللوان )أمامي وخلفي(مستشعر الصور 
3 مصابيح 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

B4 ،A3، 279 × 432 مم )11 × 17 بوصة(أحجام أوراق التغذية اليدوية
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: 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، وظائف معالجة الصور
تحسين الصورة، توزيع الخطأ، تعديل الحافة، ضغط صور JPEG، تقليل الخطوط الرأسية.

PDF ،PDF، JPEG يمكن البحث فيه. PDF محمي بكلمة مرور، PDF/A )لنظام التشغيل ®Windows فقط(أنواع الملفات اإللكترونية
Wi-Fi النطاق الترددي:  2.4 جيجاهرتزواجهة IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi وضع االتصال من نقطة االتصال - لالتصال بمودم/جهاز توجيهأوضاع اتصال
وضع االتصال المباشر - لالتصال مباشرة بجهاز محمول

USB واجهة)B من الجيل األول / 2.0 / 1.1 )موِصل من النوع USB 3.2
شاشة TFT ملونة مقاس 4.3 بوصات تعمل باللمسشاشة LCD تعمل باللمس

تيار ترددي 100 - 240 فولت، 50/60 هرتزمتطلبات الطاقة
التشغيل: 17 وات أو أقل وضع السبات:  1.5 وات أو أقل )اتصال USB(استهالك 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(

3.4 كجم )7.5 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
Kofax® Power PDF Standard²Kofax® Power PDF Standard

ScanSnap™1 المخصص لـ ABBYY FineReader
عة يرجى مالحظة ما يلي: يلزم االتصال باإلنترنت لتنزيل البرامج المجمَّ

¹ يتضمن أربعة تراخيص مستخدم ² يتضمن ترخيص مستخدم واحد

الملحقات
رقم القطعة                                                               الملحقات االختيارية

PA03951-0651لحماية الماسحة الضوئية من الغبار والخدوشحقيبة حمل ScanSnap من النوع 5

PA03360-0013أغطية شفافة لمسح المستندات مقاس A3 أو المستندات الصغيرة أو التالفةصفحات حمل المستندات )عبوة تضم 5 قطع(

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 ضوئي*المواد المستهلكة

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

ScanSnapit.com يمكن االطالع على المواصفات التفصيلية والحد األدنى من متطلبات النظام على
2020©. جميع الحقوق  Fujitsu Limited .في اليابان PFU Limited وشعاراتها هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية ُمسجلة لشركة ScanSnap Managerو ScanSnap Homeو ScanSnap .2020© جميع الحقوق محفوظة PFU Limited
2020©. جميع الحقوق محفوظة. ABBYY وFineReader عالمتان  ABBYY Software Ltd .في اليابان و/أو دول أخرى Fujitsu Limited هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Infinity ورمز Fujitsu وشعار Fujitsu .محفوظة
2020©. جميع الحقوق محفوظة. ®Microsoft و®Word و®Excel و®PowerPoint وشعاراتها هي عالمات تجارية أو عالمات  Microsoft Corporation .وقد تكونان مسجلتين لدى بعض السلطات القضائية .ABBYY Software, Ltd تجاريتان لشركة
 OpenText Corporation وشعارها هما عالمتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لشركة ISIS™ .2020©. جميع الحقوق محفوظة OpenText Corporation .في الواليات المتحدة و/أو دول أخرى Microsoft Corporation تجارية مسجلة مملوكة لشركة
 Kofax Inc. Wi-Fi وشعاراتها هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Mac ألجهزة Power PDF Standardو Power PDF Standardو Kofax .2020©. جميع الحقوق محفوظة Kofax Inc .في الواليات المتحدة و/أو دول أخرى 

وWi-Fi Protected Setup هما عالمتان تجاريتان مملوكتان لتحالف Wi-Fi Alliance. أسماء الشركات األخرى وأسماء المنتجات األخرى هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركاتها المعنية
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Germany
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Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

PFU (EMEA) Limited 
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Madrid
Spain

Tel:   +44 (0)20 8573 4444 Tel:   +49 (0)89 32378 0 Tel:   +39 02 26294 1

إرشادات مع  يتوافق  المنتج  هذا  أن   ،Fujitsu لشركة  تابعة  شركة  وهي   ،PFU Limited  أكدت 
®ENERGY STAR لكفاءة الطاقة. ®ENERGY STAR هي عالمة تجارية مسجلة للواليات المتحدة.


