
Plustek C500
MobileOffice Séries

Apresentação, captura e gravação em tempo real!

O MobileOffice C500 da Plustek é um scanner para documentos e câmeras que dispõe de sensor CMOS de cores 
reais de 5 Megapixels, e permite realizar apresentação visual, captura de imagens (digitalização) e gravação em 
vídeo de quaisquer documentos ou objetos.

O MobileOffice C500 propicia Auto-Foco que permite focalizar com precisão sobre qualquer documento plano ou 
objeto em 3D. Você poderá capturar livros, revistas, cartões comerciais, cartões plásticos e documentos em 
arquivos digitais nítidos em segundos e instantaneamente apresentar imagens verdadeiras.

Além disso, para capturar documentos ou objetos em 3D, o excepcional desenho vertical do mecanismo e o 
microfone embutido do MobileOffice C500 permitem ao usuário utilizá-lo como câmera da web para 
necessidades de conferência. Qualquer um poderá utilizá-lo como gravador de vídeo durante conferências, 
treinamentos, demonstrações ou preparações de produtos.

Como uma solução completa para empresas ou instituições educacionais, o MobileOffice C500 oferece o ABBYY 
FineReader Sprint (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para converter imagens de documentos digitalizados 
em arquivo de texto (inclusive para Word, Excel, Text e searchable PDF); e o HotCard BizCard Finder 
(Reconhecimento de Cartão Comercial) para gerenciar seus contatos.

www.plustek.com/br
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Plustek C500
Características

Headquarters: sales@plustek.com

Requisitos do Sistema
Processador Pentium IV 1.8 GHz (Se recomenda o processador Pentium IV 2.4 GHz)

512 MB RAM (recomendado 1 GB ou acima)

400 MB espaço livre na unidade de disco rígido 

Drive de CD-ROM / DVD-ROM

Uma Porta USB 2.0 disponível

Windows XP / Vista / 7 / 8

Sensor de imagem CMOS

Foco Automático ou Manual

Área de Digitalização (L x A) Máximo: 216 x 297 mm (8.5" x 11.69")

Interface USB 2.0

Peso líquido 0.58 Kgs (1.29 Lbs)

Dimensões (L x P x A) Dobrada: 85 x 75 x 326 mm (3.35" x 2.95" x 12.83")
Em aberto: 85 x 225 x 335 mm (3.35" x 8.86" x 13.19")
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Hotcard
Bizcard Finder

This product contains
ABBYY FineReader OCR

Pacote Completo de Software

Plustek DocCapture

Apresentação ao Vivo

Capture

Digitalizando o documento Criando Videos

Selecionar o trabalho e ajuste
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