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Plustek ra mắt các sản phẩm máy chủ, an ninh 
giám sát và số hóa mới nhất tại Computex 2015 

 

Computex Taipei [ Gian hàng số D0631a, sảnh 1, Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc] (ngày 2 
tháng 6 năm 2015) – Công ty Plustek (www.plustek.com), nhà sản xuất các thiết bị anh ninh giám sát, số 
hóa chuyên nghiệp và các thiết bị tiêu dùng, sẽ trưng bày một loạt các sản phẩm máy chủ, anh ninh giám 
sát, máy quét mới tại triển lãm nổi tiếng thế giới Computex 2015 từ ngày  2 – 6 tháng 6. 

Plustek sẽ trưng bày các sản phẩm sau tại Computex 2015: 

� eScan A150 – máy quét mạng hoạt động độc lập có thiết kế nhỏ gọn, hiệu quả chi phí, tốc độ 
quét 25 trang/phút với giao diện cảm ứng trực quan. Quét đến điện toán đám mây, thiết bị di 
động, ổ nhớ USB, chia sẻ qua mạng chỉ bằng cách đơn giản nhấn vào màn hình. 

� eDoc N600 – máy chủ điện toán đám mây dùng riêng, hỗ trợ dung lượng lưu trữ 6TB an toàn. 
Với hệ thống đồng bộ tân tiến, cho phép người dùng sao lưu các file tự động vào thư mục chỉ 
định, trên cả PC và máy chủ eDoc từ hầu hết các thiết bị kỹ thuật số (như máy quét, máy in đa 
năng, và máy photocopy) 

� Wireless HD Surveillance Kit – Bộ kit an ninh giám Wifi 5 GHz với 2 ăng ten giúp kết nối các thiết 
bị nhanh hơn và ổn định hơn. Thực hiện IP-TV không cần máy tính. Camera được cải tiến cung 
cấp video chất lượng cao HD720 P.  
 

� SmartOffice PS30D – máy quét tài liệu để bàn với các chức năng xử lý hình ảnh phong phú để 
chụp, quản lý và lưu trữ tài liệu. Tốc độ quét lên đến 18 tờ/phút, 36 ảnh/phút ở chế độ màu; 
ngoài ra khay nạp giấy tự động 50 tờ với công suất quét hàng ngày 3000 tờ, khiến PS30D đáp 
ứng việc quét tài liệu thường xuyên hoặc quét thẻ cứng.. 

� SecureScan X150 – máy quét MRTDs (Giấy tờ đi lại có thể đọc bằng máy) nhanh và nhỏ ngọn. Nó 
có thể quét giấy tờ dạng TD1, TD2, và MRP (hộ chiếu) chỉ khoảng 1 giây. Quét với độ phân giải 



lên đến 500 dpi ở các phổ nhìn thấy, hồng ngoại và cực tím. Đi kèm với máy là ứng dụng  Plustek 
SecureScan Manager và Plustek MRTDs Reader SDK. 

� SmartOffice PS4080U – máy quét tài liệu tốc độ 40 tờ/phút với khả năng xử lý giấy hàng đầu thế 
giới, xử lý hình ảnh tân tiến, quét với một chạm, phát hiện nạp giấy kép bằng cảm biến siêu âm 
và trình điểu khiển TWAIN. Nó có thể kết nối với các máy quét khổ A4 và Plustek OpticSlim A3 
để cho phép quét các tài liệu khổ lớn hay mỏng manh. 

� EZ BookScan Center – giải pháp quét tài liệu và sách đóng quyển với màn hình cảm ứng được 
thiết kế chuyên cho thư viện. EZ BookScan Center giúp quét nhanh, dễ sử dụng và loại bỏ vệt 
bóng hay méo của gáy sách mà các máy quét phẳng truyền thống hay máy photocopy thường 
gặp phải. Hệ thống này bao gồm cả máy quét sách khổ A3. Nó cũng cho phép sử dụng cả với 
máy quét tài liệu tự động. 

Để biết thêm thông tin,vui lòng truy cập:  http://plustek.com/vn/computex-2015.html  

 

VỀ PLUSTEK 

Được đánh giá là một trong những nhà cung cấp giải pháp an ninh giám sát và xử lý hình ảnh hàng đầu trên thế 

giới, Plustek chuyên sản xuất các máy quét chuyên dụng, chất lượng cao, cũng như các thiết bị an ninh cho các 

doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng. Kể từ khi thành lập vào năm 1986, Plustek luôn được khách hàng và 

đối tác tin cậy. Các sản phẩm cải tiến của chúng tôi được thiết kế trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của 

người sử dụng và nhiều đối tác công nghệ và thương mại khác nhau nhằm đảm bảo rằng, các sản phẩm này đáp 

ứng và vượt trên cả sự mong đợi của họ. Việc dành những khoản đầu tư lớn cho đổi mới công nghệ cộng với mạng 

lưới gắn kết chặt chẽ gồm đội ngũ tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ toàn cầu đã thể hiện được cam kết của Plustek đối 

với khách hàng của mình. Để biết thêm thông tin,vui lòng truy cập www.plustek.com.  

      


