
Forradalmasítsa a 
munkafolyamatokat

A DS-530 és a DS-570W színes kétoldalas 
dokumentumszkennerek intelligens választás az 
üzleti dokumentumkezeléshez, amelyek segítségével 
gyorsan beolvashatja, indexelheti, tárolhatja és 
megoszthatja a fontos üzleti dokumentumokat.

DS-530 és DS-570W

A3 szkennelés:
1 – Az A3-as nyomathordozók tartólappal rendelkező ívlapja

Megbízható

Intelligens Nagy teljesítmény

Az aktív szétválasztógörgő-rendszer 
és a beépített érzékelők segítségével 
elkerülhető a kettős behúzás, és biztosítják 
minden papírlap pontos feldolgozását.

A kategóriájában elsőként bevezetett lassú 
üzemmód lehetővé teszi a kihívást jelentő 
nyomathordozók beolvasását a görgők 
sebességének csökkentésével anélkül, 
hogy a fájl mérete nagyobb lenne. A dupla 
lapadagolás-érzékelés funkció segítségével 
a kihívást jelentő dokumentumok, például 
a borítékok és vagy a post it jegyzetek 
is gyorsan szkennelhetők.

A kétoldalas szkennelés és a 35 lap/perc és 
70 oldal/perc sebesség lehetővé teszi a nagy 
mennyiségű munkák gyors és egyszerű 
kezelését egyetlen fájlként.

Sokoldalú

Szkenneljen 27-413g/m2 tömegű 
nyomathordozókat akár 6 méter hosszig, 
illetve A3* méretig. Az opcionális síkágyas 
szkenner konverziós készlet (csak a DS-530) 
tökéletes az olyan környezet számára, ahol 
az olyan kihívást jelentő nyomathordozók, 
mint a postai bélyegek vagy útlevelek 
rögzítése alapvető.
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Üzleti célokra 
tervezett technológia

Csatlakoztatás Teljesítmény
Sokoldalú csatlakoztathatóság
A DS-570W egy fejlett, kompakt, vezeték nélküli lapadagolós szkenner, amely 
a vállalkozások számára tökéletes, rugalmas szkennelési élményt nyújt, és 
különböző csatlakoztathatósági lehetőségekkel rendelkezik. USB 3.0 és 2.0, 
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet és NFC szolgáltatásokat is tartalmaz.

Gyors információfeldolgozás
A DS-530 és a DS-570W szkennerekben nagy teljesítményű 
Dual Core CPU-k vannak hardvergyorsítással, amelyek 
lehetővé teszik a jó minőségű képrögzítést (300 dpi) olyan 
képjavító funkciókkal, mint például az automatikus vágás, 
az automatikus dőléskorrekció (fizikai él) és a színek 
elcsúszásának csökkentése. 

Könnyen integrálható
Az Epson intelligens szkennelési összeállítása (beleértve 
a TWAIN- és az ISIS-kompatibilitást) lehetővé teszi a felvett 
képek azonnali megosztását – miközben zökkenőmentesen 
csatlakozik a már meglévő dokumentumkezelő rendszerekhez 
és a felhőalapú tárolóeszközökhöz.

DS-530 és DS-570W

Nagy teljesítményű képalkotó technológia
Egyszerűen kiigazítja a képeket a szkennelés során az 
Epson képjavító szoftverével, amely dőléskorrekcióval 
és automatikus forgatási funkcióval rendelkezik. 
A vonalkód-felismerés és a zónaalapú OCR fejlett funkciók 
segítik a gyors dokumentumelválasztást, és a fájlnevek 
egyszerűbb létrehozását. 


