
 

Panasonic KV-S8147 Superwydajny skaner dokumentowy 

 

Skaner ten został zaprojektowany, aby sprostać 

najbardziej wygórowanym wymaganiom 

różnych typów organizacji. Model KV-S8147 

zapewnia nieporównywalnie wysoką prędkość 

skanowania – do 140 stron na minutę, a w 

trybie dwustronnym nawet do 280 

obrazów/min. Urządzenie daje możliwość 

płynnego przełączania pomiędzy 

automatycznym i ręcznym podawaniem 

arkuszy. 

Oferuje szybkie, precyzyjne oraz jednoczesne 

skanowanie dokumentów o różnych formatach 

i grubościach. Prosta ścieżka podawania 

papieru daje możliwość wydajnego skanowania uszkodzonych, starych i delikatnych dokumentów. 

Funkcja automatycznego podglądu oraz uruchamiania ponownego skanowania umożliwia bezpieczną 

digitalizację, bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień. 

Imponujący dzienny cykl pracy do 100 000 arkuszy, niezawodne elementy eksploatacyjne oraz prosta 

konserwacja sprawiają, że KV-S8147 jest wyjątkowo trwały. Prosta i intuicyjna obsługa, kolorowy panel 

dotykowy LCD, duży automatyczny podajnik na 750 stron A4 lub 500 stron A3, a także możliwość 

centralnego zarządzania wieloma skanerami dzięki oprogramowaniu Site Central Manager Suite, 

zdecydowanie ułatwiają i przyspieszają pracę. 

 

Kluczowe cechy: 

 Automatyczny podajnik papieru (ADF) – 750 arkuszy A4 | 500 arkuszy A3; 

 Skanowanie dwustronne (dupleks); 

 Prędkość skanowania – 140 stron/min | 280 obrazów/min; 

 Dzienny cykl pracy 100 000 arkuszy; 

 Obsługa wielu rozmiarów i materiałów; 

 Funkcje inteligentnego podawania arkuszy (m.in. wykrywanie przekosów, podwójnych 

pobrań); 

 Oprogramowanie do zdalnego scentralizowanego zarządzania i wbudowane przetwarzanie 

obrazów; 

 Możliwość skanowania paszportów. 

 

 

 

 



Dane techniczne 
 

 KV-S8147 

Strona skanowania Dwustronny 

Metoda skanowania 3-liniowy hybrydowy przetwornik kolorowy CIS RGB (600 dpi) 

Rozdzielczość skanowania*1 
100–600 dpi (w krokach co 1 dpi) oraz 1200 dpi (interpolacja) 

Optyczna: 300/600 dpi (automatyczny przełącznik) 

Dzienny cykl pracy 100 000 arkuszy 

Prędkość 
skanowania*2 

Jednostronny Do 140 str./min 

Dwustronny Do 280 obrazów/min 

Pojemność podajnika 
750 arkuszy (wysokiej jakości papier bezdrzewny formatu A4 o gramaturze 80 g/m²) 
500 arkuszy (wysokiej jakości papier bezdrzewny formatu A3 o gramaturze 80 g/m²) 

Format wyjściowy PDF, PDF-A, TIFF, JPEG 

Inne funkcje 
Wykrywanie kodu kreskowego, kontrola długości, wykrywanie kodów separujących (typ 

2, 3, T), wykrywanie arkusza kontrolnego, długi papier, inteligentne wykrywanie 
podwójnie pobranych arkuszy 

Kontrola obrazu 

Automatyczna regulacja jasności, automatyczne wyostrzanie elementów obrazu, 
dynamiczne określanie wartości progowej, ustalanie punktu bieli na podstawie koloru 
tła, automatyczne dzielenie, redukcja szumów, automatyczny podgląd, automatyczne 

ponowne skanowanie, ignorowanie wybranych kolorów, dithering, rozpraszanie błędów 

Kompresja obrazu MH, MMR (kompresja programowa), JPEG 

Dokumenty 

Szerokość 48 – 307 mm (1,9 – 12,09 cala) 

Długość Podawanie automatyczne: 70 – 432 mm (2,75 – 17 cali) 

 Podawanie ręczne: 70 mm – bez limitu (2,75 cala–bez limitu) 

Grubość 
Stosunek grubości pomiędzy najgrubszym 

i najcieńszym arkuszem musi wynosić mniej niż 1,5. 

Gramatura*3 
Podawanie automatyczne: 20 –255 g/m² 

Podawanie ręczne: 20 –550 g/m² (ścieżka prosta (wyjście tylne)) 
20 –255 g/m² (ścieżka zawracania (wyjście przednie)) 

Pojemność podajnika 
750 arkuszy (wysokiej jakości papier bezdrzewny formatu A4 o gramaturze 80 g/m²) 
500 arkuszy (wysokiej jakości papier bezdrzewny formatu A3 o gramaturze 80 g/m²) 

Interfejs USB 2.0/USB 3.0 

Postanowienia ogólne 

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 
545 × 474 × 435 mm (21,46 × 18,66 × 17,12 cala) 

* bez wystających elementów 

Masa 44 kg (97 funtów) 

Wymagania dotyczące 
zasilania*4 

100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 2,7 – 1,5 A 

Pobór 
mocy 

Skanowanie 140 W lub mniej 

Tryb 
gotowości 

0,5 W lub mniej 

 

*1 Prędkość skanowania zależy od komputera hosta, systemu operacyjnego, aplikacji, metody pomiaru, ilości danych obrazu, a także rodzaju papieru. Szybkość skanowania uzyskano na 
podstawie metody pomiaru stosowanej przez firmę Panasonic. 
*2 Skanowanie dokumentów w formacie większym niż A5 przy rozdzielczościach powyżej 600 dpi może zakończyć się niepowodzeniem z powodu niewystarczającej ilości pamięci. 
*3 W przypadku skanowania dokumentów o gramaturze poniżej 40 g/m² (10,6 funta) należy użyć „trybu podawania cienkiego papieru”. 
*4 Wymagania dotyczące zasilania różnią się w zależności od kraju lub regionu. 
*5 Dane na temat wymaganych warunków otoczenia modułu imprintera (KV-SS014) można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji instalacji. Podczas pracy w warunkach innych niż 
określone w instrukcji imprinter może drukować strony wyblakłe lub nie drukować wcale. 

 

 

Wyłączny dystrybutor w Polsce:  

Alstor SDS Sp. z o.o. 

Wenecka 12, 03-244 Warszawa 

+48 (22) 510 24 44 | biuro@alstorsds.pl 

www.alstorsds.pl | www.alstorsds.eu 


