
WorkForce DS-870
ADATLAP

A nagy sebességű szkennelés és az egyszerűen használható, mégis 
fejlett feldolgozási funkciók hatékony és zökkenőmentes 
dokumentumkezelést tesznek lehetővé.

A dokumentumbeolvasás globális vezető szereplőjével Ön is fejlettebbé varázsolhatja 
üzleti környezetét. Ha nem csupán nagy mennyiségű dokumentum beolvasására van 
szükség, de a dokumentumok integritása is fontos, válassza a WorkForce DS-870 
készüléket – a kategóriájában vezető teljesítménynek és egyszerűen használható 
funkcióknak köszönhetően a saját kezében tarthatja a dokumentumkezelési 
feladatokat.

Mennyiségek és sebesség
A WorkForce DS-870 100 lapos ADF (automata lapadagoló) egységével, 65 oldal/perc 
vagy 130 lap/perc sebességével és automatikus adagolással is beállítható folyamatos 
szkennelési módjával a nagyobb feladatokkal is villámgyorsan és hatékonyan elbánik. 
A gyors adatcseréről az USB 3.0-port gondoskodik, a TWAIN-, WIA- és ISIS-
illesztőprogramok révén pedig számtalan dokumentumkezelő rendszerrel kompatibilis.

Hatékony dokumentumfeldolgozás
Nem kell aggódnia, ha sokféle dokumentum rögzítésére van szükség: a készülékben 
az Epson legszélesebb nyomathordozó-kezelő egysége kapott helyet, amely 27–413 
g/m² típusú papírokkal egyaránt használható, hosszúpapír-beolvasási módja pedig 
akár a 6096 mm-es dokumentumokkal is megbirkózik.A lassú módban a görgők kisebb 
sebességen forognak, így kisebb a súrlódás is, ami megkönnyíti a törékeny vagy sérült 
dokumentumok rögzítését – a fájlméret növelése nélkül. Az aktív szétválasztógörgő-
rendszer megakadályozza, hogy a papírok összetapadjanak, így garantáltan egy oldal 
szkennelése sem marad el. A dupla lapadagolás érzékelése (DFDS) funkciónak 
köszönhetően ráadásul nehezen kezelhető hordozókat, például borítékokat vagy 
öntapadós cetlikkel ellátott dokumentumokat is szkennelhet.

Képjavítási és dokumentumkezelési szoftver
Az Epson Scan 2.0 szoftver ferdeségkorrekciós és automatikus forgatási funkció 
megkönnyítik a képek szerkesztését, míg a Document Capture Pro révén egyetlen 
gombnyomással rögzítheti és mentheti az elektronikus dokumentumokat.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Gyors és hatékony szkennelés
100 lapos ADF és 65 oldal/perc szkennelési 
sebesség
Alacsony beavatkozásigény
Aktív szétválasztógörgő-rendszer a kettős 
adagolás ellen
Opcionális síkágyas szkenner
Válasszon az átalakítókészletek közül, vagy 
csatlakozzon a DS-5500 (A4)/DS-50000 
(A3) egységhez
Automatikus szkennelés üzemmód
Gyorsan dolgozza fel a fizikai 
dokumentumokat kezelhető mennyiségben
Opcionális hálózati interfész
Egyszerű megosztás a Push Scan 
funkcióval rendelkező felhasználók és előre 
regisztrált munkaprofilok között



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
Roller Assembly Kit
B12B819031
Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
Cleaning Kit
B12B819291
Hálózati csatlakozó
B12B808451

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU B11B250401

Vonalkód 8715946660813

Palettaméret 8 db

WorkForce DS-870

A DOBOZ TARTALMA

Tápkábel
Nyomtató
Warranty card
Beállítási utasítás
Hálózati adapter
USB-kábel
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő 
szoftverek (CD)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
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