Σειρά επαγγελματικών φορητών σαρωτών WorkForce

Απελευθερώστε τις δυνατότητες
της φορητής σάρωσης

Όπου κι αν σας βγάλει η δουλειά σας,
δημιουργήστε υψηλής ποιότητας
σαρώσεις με φορητούς σαρωτές
Δημιουργήστε ένα φορητό γραφείο με την
υποστήριξη ενός παγκόσμιου ηγέτη στις λύσεις
σάρωσης. Σχεδιασμένη με επίκεντρο την
απόδοση, η σειρά φορητών επαγγελματικών
σαρωτών της Epson είναι η ιδανική λύση
για όσους εργάζονται εκτός γραφείου και
για ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα.

Μοντέλα που εικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά:
DS-80W, DS-70, DS-360W

Επισκόπηση σειράς
Μικρό βάρος
Καθώς ανήκουν στα πιο ελαφριά προϊόντα στην κατηγορία τους,
οι σαρωτές WorkForce DS-70 and DS-80W μεταφέρονται εύκολα
σε τσάντες ή θήκες.
Ταχύτητα
Με ταχύτητες άνω των 25 σελίδων ανά λεπτό, η σειρά φορητών
σαρωτών WorkForce επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη σάρωση
όπου κι αν βρίσκεστε.
Ευελιξία
Σαρώστε μέσα με πάχος που κυμαίνεται από 35 gsm έως 270 gsm.
Ή σαρώστε μικρές παρτίδες με τους WorkForce DS-310 και
DS-360W, χάρη στον πρακτικό αυτόματο τροφοδότη εγγράφων
20 σελίδων.

Συνδεσιμότητα
Οι ενσωματωμένες λειτουργίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct των
DS-80W και DS-360W επιτρέπουν την αποτύπωση εγγράφων
και την απευθείας δρομολόγησή τους από smartphone και
συσκευές tablet.
Προσαρμοστικότητα
Οι φορητοί σαρωτές Epson περιλαμβάνουν μια σειρά πηγών
τροφοδοσίας. Επιλέξτε μεταξύ συμβατικής πρίζας, καλωδίου
USB ή των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων λιθίου στους
WorkForce DS-80W και DS-360W. Έτσι, απολαμβάνετε μια
άνετη εμπειρία σάρωσης, χωρίς καλώδια.

Πραγματική εργασία εν κινήσει
Σαρώστε άνετα με τις λύσεις σάρωσης με Wi-Fi Direct.
Δώστε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας να
συνδέουν τις φορητές συσκευές τους απευθείας,
μέσω εφαρμογών λογισμικού.
Σκεφτείτε τα...
DS-80W, DS-360W
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Απλοποίηση του περιβάλλοντος υποστήριξης των πελατών σας
Ιδανικοί για σημεία υποδοχής, όπου ο χώρος είναι σημαντικός και η αποτελεσματική
επεξεργασία εγγράφων είναι απαραίτητη. Οι σαρωτές Epson έχουν σχεδιαστεί ώστε
να αποτυπώνουν φόρμες, αποδείξεις και επαγγελματικές κάρτες για μια απλοποιημένη
διαδικασία διατήρησης αρχείων.
Σκεφτείτε τα...
DS-70, DS-310
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Δημιουργήστε ένα αποτελεσματικό οικιακό γραφείο
Με το νεότερο λογισμικό ScanSmart της Epson και με τρία απλά
βήματα, δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη η σάρωση, η επεξεργασία και
η αποθήκευση εγγράφων.
Σκεφτείτε τα...
ES-50, ES-60W
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Ενισχύστε τους μετακινούμενους εργαζόμενους
Σαρώστε ό,τι επιθυμείτε ενώ βρίσκεστε εν κινήσει με
τις φορητές λύσεις σάρωσης της Epson. Αυτές οι μικρές
και ελαφριές συσκευές μεταφέρονται εύκολα και έχουν
βελτιστοποιηθεί για γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα
σε όλα τα μοντέλα.

Λογισμικό
Η σουίτα λογισμικού της Epson είναι μια σειρά εύχρηστων λύσεων σάρωσης,
διαχωρισμού και αποστολής εγγράφων για επαγγελματικούς και όχι μόνο σκοπούς.
Συνδεσιμότητα
Συνδεθείτε αυτόματα σε συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi με την εφαρμογή Epson
Document Scan. Δείτε σε προεπισκόπηση σαρωμένα δεδομένα και στείλτε τα
απευθείας σε εφαρμογές σε μια προσωπική συσκευή ή σε υπηρεσίες αποθήκευσης
στο cloud.
Αποτύπωση
Το Document Capture Pro 2.0 επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν με
ευκολία σάρωση, αποθήκευση και κοινή χρήση πληροφοριών στο εσωτερικό
της επιχείρησης. Προηγμένα χαρακτηριστικά για ονομασία, διαχωρισμό
και δρομολόγηση εγγράφων που κάνουν τη σάρωση εύκολη − και λογική.
Αποθηκεύστε και στείλτε αρχεία συνηθισμένων μορφών, όπως PDF, JPEG, TIFF κ.ά.
Βελτίωση
Το Epson Document Capture Pro 2.0 έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει κάτι παραπάνω
από σαρώσεις και αποστολές εγγράφων. Διαθέτει εργαλεία που ενισχύουν και
βελτιώνουν την ποιότητα ενός αρχικού εγγράφου, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη
ποιότητα εγγράφων για τη μελλοντική χρήση των δεδομένων.
Αυτόματη περιστροφή και διόρθωση κλίσης
Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους χαρτιού
Βελτίωση κειμένου
Βελτίωση/απόρριψη χρωμάτων
Διαχωρισμός
Χρησιμοποιήστε τα προηγμένα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά του DCP για
την αυτόματη ταξινόμηση και τον διαχωρισμό παρτίδων εγγράφων μεταξύ τους,
για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τον αυτοματισμό των διαδικασιών.
Ζωνικό OCR
Γραμμοκώδικες 1D και 2D
Κώδικας τμήματος
Προκαθορισμένο πρότυπο

Ανακαλύψτε τη σειρά
φορητών σαρωτών
Μοντέλο

Ταχύτητα στα
300 dpi

ADF

Βάρος
μέσων ADF

Ημερήσιος
κύκλος
λειτουργίας

Διασύνδεση

Μπαταρία

Συμβατότητα
με PC και Mac

Προγράμματα
οδήγησης

ES-50
Σαρώστε έγγραφα σε PDF με δυνατότητα
αναζήτησης εύκολα με τον μικρότερο
και ελαφρύτερο φορητό σαρωτή
της Epson που συνοδεύεται από ένα
εύχρηστο λογισμικό.

5,5 δευτ.
(11 σελ./λεπτό)

1 φύλλο

35-270 gsm

300

USB

Όχι

Ναι

Epson
ScanSmart

ES-60W
Σαρώστε εν κινήσει με τον ES-60W.
Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία
και την ασύρματη δυνατότητα σύνδεσης,
μπορείτε να σαρώνετε απευθείας στις
προσωπικές υπηρεσίες cloud χωρίς
καλώδια.

4 δευτ.
(15 σελ./λεπτό)

1 φύλλο

35-270 gsm

300

USB/Wi-Fi/
Wi-Fi direct

Ναι

Ναι

Epson
ScanSmart

DS-70
Οργανωθείτε πλήρως και στήστε το
γραφείο σας οπουδήποτε με μια ελαφριά
και μικρή λύση σάρωσης που σας
συνδέει με το λογισμικό σας.

5,5 δευτ.
(11 σελ./λεπτό)

1 φύλλο

35-270 gsm

300

USB

Όχι

Ναι

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-80W
Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία
του DS-80W και πάρτε το γραφείο σας
μαζί. Η τέλεια λύση για απομακρυσμένες
συναντήσεις με πελάτες και διαχείριση
αιτημάτων εξόδων.

4 δευτ.
(15 σελ./λεπτό)

1 φύλλο

35-270 gsm

300

USB/Wi-Fi/
Wi-Fi direct

Ναι

Ναι

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-310
Σαρώστε μια ευρεία γκάμα εγγράφων
όπου κι αν είστε με τον ταχύτερο φορητό
επαγγελματικό σαρωτή στην αγορά.

25 σελ./λεπτό /
50 εικ./λεπτό

20 φύλλα

52-230 gsm

500

USB

Όχι

Ναι

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-360W
Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη
μπαταρία και την ασύρματη
συνδεσιμότητα για να σαρώνετε
οπουδήποτε χρησιμοποιώντας τον
ταχύτερο φορητό επαγγελματικό
σαρωτή που μπορεί να φορτιστεί
εν κινήσει μέσω USB.

25 σελ./λεπτό /
50 εικ./λεπτό

20 φύλλα

52-230 gsm

500

USB/Wi-Fi/
Wi-Fi direct

Ναι

Ναι

ISIS1,
WIA,
TWAIN

Οικιακοί
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Επαγγελματικοί

Για τη συμβατότητα προγραμμάτων οδήγησης, λογισμικού και των πιο πρόσφατων εκδόσεων λειτουργικού συστήματος,
μεταβείτε στον ιστότοπο της Epson.

1

Η επωνυμία Wi-Fi αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

