
• Uitstekend geschikt voor teksther-
kenning (ocr)

• Scant tot in de boekvouw zonder de 
rug van het boek te beschadigen

• Met intelligente scancorrectie

• Goede scansnelheid

• Voor kantooromgeving en thuis- 
gebruik

• Merk: Plustek

OpticBook
3800L

flatbedscanner



De OpticBook 3800L flatbedscanner is 
geschikt voor het scannen van boeken, 
tijdschriften, ingebonden documenten 
of losse vellen en is vlot  bruikbaar zowel 
in een kantooromgeving (overheden, 
bibliotheken enz.) als thuis.

Doordat het scannervenster doorloopt tot 
tegen de rand van het toestel kunnen ook 
boeken heel makkelijk tot in de vouw 
gescand worden.  Bovendien moet je een 
boek minder ver openduwen, wat maakt 
dat je de boekrug niet beschadigt tijdens 
het scannen. Het in hoogte verstelbaar 
en afneembaar deksel past zich namelijk 
aan elk boekformaat aan. De intelligente 
scancorrectie zorgt ervoor dat je geen 
verlies van informatie hebt, geen zwarte 
strepen of vervormde tekstregels op je 
gescande document ziet.

Met de OpticBook 3800L kun je meteen van 
start.Je gescande tekst wordt bewaard als 
pdf, ePub en in de meest courante Microsoft 
Office-bestandsformaten.

Extra voordelen:
• De LED-lamp start vlot op en zorgt voor 

een gelijkmatige belichting 
• Eenvoudige bediening via de software 

(bijv. Kurzweil 1000) of via de grote, goed 
voelbare knoppen op het toestel

• Kwalitatief: uitstekende beeldkwaliteit, 
hoog contrast en geen doordruk 

Op zoek naar eenzelfde model scanner 
dat nog sneller is? Vraag ons dan naar de 
mogelijkheden van de OpticBook 4800. 

Technische kenmerken

Beeldsensor CCD

Lichtbron LED

Optische 
resolutie 1200 dpi

Scanmodi kleur, grijs, zwart-wit

Scangebied A4  (216 x 287 mm)

Scansnelheid 7 sec / A4 pg

Dagcapaciteit 2500 scans

Sneltoetsen wis, kleur, grijs, Z/W

Energie-
verbruik

< 18 W (in werking), < 4.3 
W (in rust)

Interface USB 2.0

Afmeting 286 x 453.5 x 98mm

Gewicht 3,4 kg

Systeem-
vereisten

Win11.x / 10.12.x / 10.13.x / 
10.14.x/ 10.15.x
Pentium® IV 2.0 GHz processor
512 MB RAM (1 GB aanbevolen)
800 MB vrije HDD schijfruimte
cd-rom drive

Meegeleverde 
software

• Plustek Book Pavilion
• Plustek DocTWAIN
• Plustek MacPavilion
• Plustek ICA
• ABBYY FineReader 12 

Sprint (for Windows)
• Ingebouwde Plustek OCR 

(for Mac)
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