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Plustek zaprezentuje na targach Computex 2016 szereg innowacyjnych rozwiązań  

 
Computer Taipei [Numer stoiska: D0026, Hala 1, TWTC] (31 maja 2016) – Firma Plustek Inc. 
(www.plustek.com/pl) – czołowy producent urządzeń konsumenckich, prosumenckich, profesjonalnego 
zarządania obrazem, czy urządzeń z dziedziny bezpieczeństwa, zaprezentuje podczas targów Computex 2016 
całą gamę innowacyjnych rozwiązań.  W trakcie trwających pomiędzy 31 maja, a 4 czerwca, targach Computex 
2016, na stoisku firmy Plustek zostaną zaprezentowane m.in. nowoczesne skanery,  urządzenia do nadzoru czy 
produkty serwerowe. 

Warte wyróżnienia są produkty  przeznaczone do zarządzania dokumentacją w biurach, np.: Plustek eScan A250 
oraz eDoc N600. Obydwa zaprojektowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach urządzenia, 
umożliwiają błyskawiczne odnajdywanie i udostępnianie informacji biznesowych wykorzystywanych w 
przedsiębiorstwach. 

EScan A250 to oparty na systemie operacyjnym Android samowystarczalny skaner, przeznaczony do skanowania 
dokumentów bez potrzeby podłączania go do komputera. Urządzenie umożliwia  wysyłanie zeskanowanych 
dokumentów do rozmaitych lokalizacji, takich jak: foldery sieciowe, urządzenia mobilne, serwer eDoc N600, lub 
wielu innych serwisów i serwerów umieszczonych w chmurze. 

EDoc to innowacyjny, inteligentny system synchronizacji, umożliwiającym użytkownikom tworzyć automatyczne 
kopie zapasowe plików, z większości dostępnych na rynku urządzeń cyfrowych.   Dzięki unikalnej technologii 
szybkiego wyszukiwania,  użytkownicy zyskają łatwy i błyskawiczny dostęp do swoich plików. 

Plustek eScan A250 oraz eDoc N600 to doskonałe rozwiązania do zarządzania plikami w biurze. Obydwa 
rozwiązania pozwalają na stworzenie płynnie działającego środowisko do zapisywania i udostępniania i wymiany 
plików. Wykorzystując te rozwiązanie oszczędza się czas, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie 
efektywności i produktywności w każdym środowisku biurowym. 

 

W trakcie targów Computex 2016 Plustek zaprezentuje także:  



 ePhoto Z300 to wyposażony w automatyczny sensor skaner zdjęć i dokumentów wyróżniający się nowoczesnym 
wzornictwem. Produkt zaprojektowanym z myślą o użytkownikach domowych, którzy szukają łatwego i 
wygodnego sposobu na przekształcenie na format cyfrowy ogromnych archiwów zdjęć. 
 

 Opticfilm 135 – to urządzenie służące do wykonywania wysokiej jakości skanów ze slajdów oraz negatywów w 
formacie 35mm.   Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o fotografach hobbistach, którzy chcą 
zabezpieczyć swoje cenne zbiory filmów w łatwy i prosty sposób.  

 
 

 SmartOffice PS30D to kompaktowych rozmiarów skaner dokumentów A4 wyposażony w automatyczny podajnik 
papieru ADF i charakteryzujący się wieloma cechami do przechwytywania, zarządzania oraz archiwizowania 
dokumentów. Skaner umożliwia  skanowanie kolorowych dokumentów z prędkością do 18 stron na minutę.  
Dodatkowo pojemny na 50 stron, automatyczny podajnik dokumentów, pozwala w ciągu jednego dnia 
roboczego zeskanować do 3000 stron. Dzięki tak imponującej wydajności urządzenie może być wykorzystane w 
miejscach w których skanuje się dokumenty lub karty płatnicze z dużą częstotliwością. 
   

 SmartOffice PL400 to łatwy w użyciu skaner dokumentów A4 typu ADF i flatbed. Urządzenie skanuje dokumenty 
z częstotliwością do 40 stron na minutę, dzięki czemu idealnie nadaje się do usprawnienia procesów 
biznesowych w przedsiębiorstwie. Powierzchnia jaką skaner zajmuje na biurku nie jest większa niż arkusz format 
A4, dzięki czemu urządzenie można z powodzeniem wykorzystać nawet w miejscach z ograniczoną przestrzenią. 

 
 MobileOffice AD480 to kompaktowych rozmiarów skaner A4, przeznaczony do użycia w recepcjach i małych 

biurach.  Wyposażony jest w podajnik ADF, umożliwiający skanowanie dokumentów prędkością do 20 stron na 
minutę.  

 
 VTM 300 to urządzenie, które umożliwia w niezawodny i efektywny sposób wprowadzić dane z dokumentów do 

urządzeń typu VTM (wirtualny kasjer)  oraz samoobsługowych kiosków. Wbudowany w urządzenie sensor 
zapobiega przed pochylaniem i zacinaniem  papieru w trakcie procesu skanowania. Urządzenie umożliwia 
wprowadzanie papierów w dwóch kierunkach (przód i wstecz). Dzięki takiej funkcji można łatwo zaprogramować 
i ustawić przepływ skanowania do akceptacji dokumentu, a także jego zwrotu do użytkownika.  

 
 SecureScan X150 – to kompaktowych rozmiarów bardzo szybki skaner przeznaczony do użycia z urządzeniami 

przeznaczonymi do czytania dokumentów podróżnych.  Urządzenie jest w stanie zeskanować dokumenty typu 
TD1, TD2 lub paszporty w zaledwie jedną sekundę.  Ponadto urządzenie skanuje materiały z jakością do 500 dpi 
w spectrum widzialnym, podczerwieni oraz ultrafioletu. Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie Plustek 
SecureScan Manager oraz Plustek MRTDs Reader SDK. 

 
 Bezprzewodowy zestaw HD do monitoringu – wyposażony w dwie 5GHz anteny WiFi, które sprawiają, że 

połączenie jest szybsze i stabilniejsze. Do poprawnego działania urządzenia nie jest wymagane użycie komputera 
PC.  Udoskonalony tryb kamery pozawala na rejestrowanie wysokiej jakości filmów o rozdzielczości HD 720P.  
  

Więcej informacji na stronie www.plustek.com/pl  
 
O firmie Plustek 
 
Plustek to jeden czołowych,  światowej klasy dostawców rozwiązań do skanowania obrazu oraz monitoringu. Firma 
specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości skanerów oraz urządzeń zabezpieczających przeznaczonych zarówno 
dla przedsiębiorstw, jak i użytkowników domowych. Działająca w biznesie od 1986 roku, firma Plustek dokłada 
wszelkich starań aby spełniać oczekiwania swoich Klientów i Partnerów Biznesowych.  Innowacyjne produkty 
Plustek projektowane są również w oparciu o zebrane od użytkowników i partnerów handlowych opinie. Pozwala to 
firmie nie tylko sprostać, ale także wyprzedzić potrzeby oraz oczekiwania swoich Klientów.  Duże nakłady 
inwestycyjne w innowacyjną technologię w połączeniu z globalną siecią sprzedaży, zespołem marketingu i wsparcia, 



potwierdzają duże zaangażowanie w relacjach z Klientami.  Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do 
odwiedzenia strony www.plustek.com/pl 

 

      


