WorkForce DS-530, DS-570W og DS-770

Revolutionér dine
arbejdsprocesser
Farveduplexscannerne DS-530, DS-570W og DS-770
er det smarte valg til professionel dokumentstyring.
De sætter dig i stand til hurtigt at registrere, indeksere,
opbevare og dele dine vigtige forretningsdokumenter.

(1) - scanning af A3-medier kræver bæreark
(2) - kun DS-530 og DS-770

Intelligent

Høj ydeevne

Med en langsom tilstand, som er den første
af sin art for branchen, er det muligt at
scanne komplicerede medier ved at nedsætte
rullehastigheden uden at øge filstørrelser.
Funktionen til at ignorere registreret
dobbeltfødning betyder, at dokumenter
som konvolutter og dokumenter med
post-it-noter hurtigt kan behandles.

Med dobbeltsidet scanningshastighed på
op til 45 sider pr. minut/90 billeder pr. minut
(se tabellen) kan du hurtigt og nemt scanne
massejob som en enkelt fil.

Alsidig

Pålidelig

Scanner medier på mellem 27-413 g/m2
eller på op til 6 meter og op til A31 i størrelse.
Konverteringssættet til flatbedscanneren2 er
perfekt til miljøer, hvor det er vigtigt at kunne
scanne flere specialmedier, f.eks. frimærker
og pas.

Det aktive separationsrullesystem og
indbyggede sensorer hjælper med til at
forhindre dobbeltfødning af dokumenter
og sikrer, at hver eneste lille del af papiret
scannes korrekt.

WorkForce DS-530, DS-570W og DS-770

Teknologi til erhverv

Tilslutning

Ydeevne

Fleksibel tilslutning

Hurtigere informationsbehandling

DS-530, DS-570W og DS-770 er avancerede scannere med arkføder,
som leverer en fleksibel scanningsoplevelse. De er ideelle til virksomheder,
som har brug for flere forskellige tilslutningsmuligheder. De inkluderer USB
3.0 og en netværksinterfaceenhed som tilvalg. DS-570W har desuden Wi-Fi,
Wi-Fi Direct og NFC.

Scannerne DS-530, DS-570W og DS-770 er
udstyret med højtydende, Dual Core-CPU'er med
hardwareacceleration, der sikrer billedregistrering
i høj kvalitet. Billedforbedringsfunktionerne omfatter
automatisk størrelsesbeskæring, automatisk
skævhedskorrektion (hård kant) og reduktion af farvetab.
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Problemfri integration
Sammenligning af ydeevne
Model

Sider pr. minut
(PPM)

Scan pr. minut
(IPM - duplex)

Automatisk
dokumentføder
(ADF)

DS-530

35

70

50

DS-570W

35

70

50

DS-770

45

90

100

(3) - ISIS-drivere er kun kompatible med DS-530 og DS-770

Med Epsons intelligente scanningspakke (med TWAIN-, WIAog ISIS-kompatibilitet3) kan filer deles med det samme, og det
er uden problemer at oprette forbindelse til dine eksisterende
dokumentstyringssystemer og lagre i Clouden.

Effektiv billedteknologi
Juster billeder under scanning med Epsons
billedforbedringssoftware til skævhedskorrektion og automatisk
rotation. Avancerede funktioner som stregkodegenkendelse
og zonebaseret OCR gør dokumentseparation hurtig og
filnavngivning nem.

