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Ez az intelligens lapbehúzó dokumentumszkenner forradalmasítja a
munkafolyamatokat számos okos funkcióval, a különböző típusú
dokumentumok beolvasása érdekében
A kiváló nyomathordozó-kezelés és az innovatív, okos funkciók magas szintű
adatintegritásról gondoskodnak, így a WorkForce DS-570W és a DS-530II rendkívül
hatékonyan és egyszerűen képes beilleszkedni a szervezet munkafolyamatába. Az 50
oldalas dokumentumadagolóval az akár 35 lap/perc és 70 oldal/perc sebességen túl
számos nyomathordozó-kezelési lehetőséget nyújtanak, amelyek segítségével
gyorsan beolvashatja, indexelheti, és megoszthatja az üzleti dokumentumokat.
Az intelligens funkció javítja a hatékonyságot, a precizitást és az
adatmegbízhatóságot
A kategóriában elsőként bevezetett lassú üzemmódnak köszönhetően1 a gyűrött vagy
sérülékeny dokumentumok beolvasása, a dupla lapadagolás-érzékelésnek
köszönhetően pedig a legnagyobb kihívást jelentő nyomathordozók beolvasása is
gyerekjáték. Az aktív elválasztó görgőrendszer megakadályozza a nehézkes
dokumentumok kétszeri beolvasását, biztosítva azt, hogy minden papírlap be legyen
szkennelve, és a Kétszeri Beolvasást Akadályozó Érzékelés (DFDS) funkció
segítségével a kihívást jelentő dokumentumokat, például borítékokat, vagy a post-it
jegyzeteket is be tudja szkennelni. Az automatikus szkennelési mód lehetővé teszi
nagyszámú dokumentum feldolgozását kezelhető mennyiségben, lehetővé téve, hogy
egy fájlként legyenek beszkennelve.
Különösen sokoldalú
Az opcionális síkágyas szkenner konverziós készletnek köszönhetően hatékonyan
dolgozhatja fel a dokumentumokat, mint például a levélbélyegeket, az útleveleket és a
könyveket. Az egymenetes, kétoldalas szkennelés biztosítja a gyors
dokumentumfeldolgozást, miközben lehetségessé teszi sokféle nyomathordozó
szkennelését, akár vékony 27 g/nm papír, akár vastag 413 g/nm kártya esetén is. Az
A3-as hordozó felgyorsítja a folyamatot a nagyobb dokumentumok automatikus
digitális összefűzésével.
Sokoldalú csatlakoztathatóság
A nagysebességű 3.0 USB a TWAIN és ISIS illesztőprogramokkal a
Dokumentumkezelő rendszerekkel való kibővített kompatibilitásért.
Képjavító és dokumentumkezelő szoftver
Az Epson Scan 2.0 szoftver fotókiegyenesítési és automatikus elforgatási funkciókkal
teszi egyszerűvé a képek szerkesztését, miközben a Document Capture Pro
egyszerűen használható az elektronikus dokumentumok rögzítésére és tárolására egy
gombnyomással.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
Elsőként Slow móddal az iparágban1
Szkenneljen gyűrött, hosszú, vagy érzékeny
dokumentumokat a fáljméret csökkenése
nélkül
Aktív szétválasztógörgő-rendszer
Megakadályozza a nehézkes kettős
behúzást, így biztosítva, hogy minden
papírlap be legyen szkennelve
Opcionális síkágyas szkenner konverziós
készlet
Lehetővé teszi levélbélyegek, útlevelek,
könyvek és további nyomathordozók
szkennelését
Automatikus szkennelés üzemmód
Gyorsan feldolgozza a fizikai
dokumentumokat kezelhető mennyiségben
Opcionális hálózati csatlakozó
Egyszerű megosztás a „Push Scanning”
funkcióval rendelkező felhasználók és előre
regisztrált munkaprofilok között

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
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Roller Assembly Kit Advanced
B12B819711
Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
Cleaning Kit
B12B819291

A DOBOZ TARTALMA
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő
szoftverek (CD)
Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
USB-kábel
Garancia dokumentum
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A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Lapadagolós szkennerekhez viszonyítva, a 25–39
oldal/perc sebességtartományban Európában, a Közel-Keleten
és Afrikában az öt legkeresettebb konkurens szkennermodell
webhelyeiről és brosúráiról gyűjtött adatok alapján, a
teljes 2015-ös évre vonatkozóan az InfoSource Document
Management Scanner Sales Full Year 2015 felmérése szerint.
2. Letölthető az Epson weboldaláról

