WorkForce DS-310 és DS-360W

Egy új szint a hordozható
szkennelés területén

WorkForce DS-310 és DS-360W

Gyors, sokoldalú, kis méretű
A DS-310 és a DS-360W új szintet képviselnek a hordozható
dokumentumszkennelésben. Egyértelmű termelékenységi előnyt
biztosítanak az üzletemberek számára utazás közben – messze
a kategória leggyorsabb hordozható üzleti szkennerei a piacon1.
Az USB 3.0 szabványú csatlakoztathatóságnak és a 20 oldalas
lapadagolónak köszönhetően a DS-310 és DS-360W rendkívül
hatékony hordozható dokumentumszkennelők.
A sebesség és a minőség találkozása
Ezeknek a készülékeknek köszönhetően a gyors és egyszerű szkennelés mindig
azonnal elérhető marad. A tesztek szerinti, figyelemreméltó 25 lap/perces* mobil
szkennelési sebesség – egy- és kétoldalas szkennelés esetén is – és az akár
1200 dpi-s képminőség (színes és monokróm szkennelés esetén is) a kezdéstől
a befejezésig biztosítják a hatékonyságot és a sokoldalúságot.

Egy új szint a hordozható szkennelés területén
Hihetetlenül egyszerűen hordozható, kategóriájában a legkisebb helyigénnyel
rendelkezik, a DS-310 tömege alig több mint 1 kg – tehát megfelelően kicsi és
könnyű ahhoz, hogy magával vigye utazásokra, ugyanakkor eléggé sokoldalú
ahhoz, hogy számos különféle dokumentumot gyorsan és hatékonyan lehessen
kezelni vele utazás közben.

Nincs szükség kábelekre
A DS-360W kialakításának fontos része a tartósság a szó minden értelmében;
a legtöbbet utazó üzletemberek számára is megfelelő energiával rendelkezik.
Az USB 3.0 szabványú csatlakozások nem csak az utazás közbeni töltést teszik
lehetővé, hanem a hosszan tartó akkumulátor-élettartamot és a vezeték nélküli
csatlakoztathatóságot is a valóban kábelmentes szkennelési élményért.

* 300 dpi esetében

Rendkívüli sokoldalúság a könnyen végezhető
szkennelés érdekében
A készülék multifunkcionális szkennelési képességei és
a beépített 20 lapos automatikus dokumentumadagoló
biztosítják azokat sokoldalú szkennelési funkciókat,
amelyekre a vállalkozásoknak szüksége van a
versenyképesség megtartásához. A szkennerek
számos különféle nyomathordozóval elboldogulnak:
borítékoktól és receptektől névjegykártyákig és személyi
igazolványokig akár 230 g/m2 vastag vagy 52 g/m2 vékony
lapokkal a kétoldalas szkennelést egy lépésben elvégezve.

Kompakt készülékek
A szkenner ultravékony, kompakt és könnyű kialakítása
ideális a táskában hordozáshoz vagy a fiókban tároláshoz;
maximalizálja a termelékenységet utazás közben és ideáli
üzleti utazási kellékké teszi.

Kényelmes és biztonságos szkennelés
A DS-310 és a DS-360W kényelmes
dokumentumfeldolgozási funkciói több
különféle vállalkozástípus számára is
különlegessé teszik őket.
A gyors, rugalmas és sokoldalú fájlkonvertálási
funkciójának köszönhetően bármilyen
dokumentumtípust képes kereshető Microsoft
Office-formátumba konvertálni, ezzel lehetővé
teszi a szervezetek számára, hogy
leegyszerűsítsék a külső és belső
dokumentumfeldolgozási folyamataikat.
Így a dokumentumokat biztonságosan
beszkennelheti és valós időben kioszthatja
a megfelelő személyeknek, még akkor is,
ha nem tartózkodik az irodában.

Hatékony szkennelés igény szerint
Egy papírlap behelyezésekor a készülékbe az automatikus szkennelési üzemmód elindít egy új
szkennelési feladatot Ez fenntartja a termelékenységet a dokumentumrögzítési sebesség növelése által.

Dokumentumdigitalizálás bárhol
Az Epson intuitív DocumentScan alkalmazásával közvetlenül okostelefonjáról vezérelheti szkennerét,
így növelheti az utazás közbeni hatékonyságot. A fejlett képfeldolgozási lehetőségeknek köszönhetően
pedig folyamatosan kompromisszum mentes eredményeket érhet el másodpercek alatt.

Különleges nyomathordozók szkennelése és közvetlen szinkronizálása telefonra
Egy műanyag kártyák számára készített foglalat lehetővé teszi a személyi igazolványok, a jogosítványok
és hasonlók szkennelését. Különleges típusú, kisebb, vastagabb nyomathordozókat is rögzíthet utazás
közben, és közvetlenül okostelefonjára, táblagépére vagy számítógépére szinkronizálhatja őket a könnyű
tárolás és kezelés érdekében.
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Papírsúlytartomány

A 25 lap/perces sebességével kategóriája leggyorsabbja
1 – Az Infosource által az EMEA-régióhoz meghatározott személyi mobilszkennerekhez viszonyítva, a versenytársak webhelyein 2016 júniusában szereplő értékesítési
adatok alapján.

További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Epson Europe B.V.
Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
Magyarországi Fióktelepe
+36 (1) 577-9932
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
www.epson.hu
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

