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Μετατρέψτε τις πολύτιμες αναμνήσεις σας σε ψηφιακά μέσα χάρη στον 
επαγγελματικής ποιότητας σαρωτή 6.400 dpi. Με ουσιαστικά μηδενικό 
χρόνο προθέρμανσης, ο V800 διαθέτει βάσεις φιλμ υψηλής ποιότητας 
για γρήγορα και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα. Για ακόμη 
μεγαλύτερη καθαρότητα, η σκόνη και οι γρατσουνιές αφαιρούνται 
αυτόματα από τα φιλμ και τις φωτογραφίες.

Επιλογή ανάλυσης
Ο V800 διαθέτει σύστημα διπλού φακού που επιλέγει αυτόματα τον βέλτιστο φακό, με 
οπτική ανάλυση έως 4.800 dpi για σάρωση φωτογραφιών με αντικατοπτρισμό και 
6.400 dpi για σάρωση με χρήση βάσεων φιλμ.

Σάρωση από κάθε πηγή
Σαρώστε διαφάνειες και λωρίδες φιλμ 35 mm και μεσαίου φορμάτ καθώς και φιλμ 
μεγάλου φορμάτ 4 x 5 ιντσών σε ευκρινή εστίαση χάρη στις βελτιωμένες βάσεις φιλμ 
με ρυθμιζόμενο ύψος και στιβαρή κατασκευή. Ο V800 υποστηρίζει επίσης μη τυπικά 
φορμάτ φιλμ έως 8 x 10 ιντσών τοποθετώντας τα απευθείας στη γυάλινη επιφάνεια του 
σαρωτή.

Καθαρισμός εικόνων
Οι τεχνολογίες Digital ICE αφαιρούν αυτόματα τις ατέλειες, όπως η σκόνη, οι τρίχες, οι 
γρατσουνιές και τα δακτυλικά αποτυπώματα από τα φιλμ1 και τις φωτογραφίες 
προκειμένου οι φωτογραφίες να αποκαθίστανται με ελάχιστο κόπο. 

Η σωστή τονικότητα
Επωφεληθείτε από την εξαιρετική αναπαραγωγή των τόνων χάρη στην οπτική 
πυκνότητα των 4.0 DMax. Ο V800 διαθέτει τη δυνατότητα ανίχνευσης του ακριβούς 
τονικού εύρους του πρωτοτύπου, φροντίζοντας ώστε οι φωτεινότερες και οι 
σκοτεινότερες περιοχές των εικόνων να αναπαράγονται με ακρίβεια και να 
αποκαλύπτεται η εντυπωσιακή λεπτομέρεια και το δυναμικό τους εύρος. 

Προηγμένο λογισμικό
Εκτός από το Epson Scan, ο V800 συνοδεύεται από το λογισμικό SilverFast SE 8 που 
προσφέρει προηγμένες λειτουργίες σάρωσης.

Εξοικονόμηση χρόνου
Η τεχνολογία ReadyScan της Epson διαθέτει πηγή φωτός LED με χρόνο 
προθέρμανσης μικρότερο του ενός δευτερολέπτου, κι έτσι η σάρωση μπορεί να 
ξεκινάει σχεδόν αμέσως. Χάρη στην πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύος, προσφέρει και 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Σαρώστε ό,τι θέλετε
Διαφάνειες, φιλμ, μεσαίο φορμάτ και 
εκτυπώσεις
Σύστημα διπλών φακών
Εναλλαγή μεταξύ των 6.400 dpi για 
διαφάνειες και φιλμ και των 4.800 dpi για 
φωτογραφίες
Αφαίρεση ατελειών
Η τεχνολογία Digital ICE καθαρίζει τα παλιά 
φιλμ και φωτογραφίες1

Δυναμικό εύρος
Ακριβής αναπαραγωγή τονικού εύρους και 
διαβάθμισης του πρωτοτύπου
Γρήγορη εκκίνηση
Προθέρμανση σε λιγότερο από ένα 
δευτερόλεπτο



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τύπος σαρωτή Σαρωτής flatbed
Ανάλυση σάρωσης 6.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική πυκνότητα 4 Dmax
Βάθος χρώματος Είσοδος: 48 Bit Χρώμα, Έξοδος: 48 Bit Χρώμα
Dual Lens System - scanning 
resolutions

Super Resolution Lens 6.400x9.600 DPI, High Resolution Lens 4.800x9.600 DPI

ΣΑΡΩΤΈΣ
Optical Sensor Matrix CCD with Micro Lens
Πηγή φωτός White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology
Scanning Method Fixed documents and moving carriage
Output Resolution 25~12,800 (1 dpi step) DPI

SCANNING FEATURES
Βελτίωση εικόνας Μείωση κουκίδων, Αφαίρεση σκόνης, Print Image Matching II, Παλέτα χρωμάτων για εύκολη 

διόρθωση χρώματος, Διόρθωση οπίσθιου φωτισμού, Αποκατάσταση χρωμάτων, Unsharp Mask 
with Noise Reduction, Κατάργηση φαινομένου "ψάθας" με βελτιστοποίηση τύπου εγγράφων, 
Τεχνολογίες Digital ICE (για φιλμ και φωτογραφίες), Tone Curve Adjustment with Histogram

CONNECTIVITY
Συνδέσεις Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification

ΓΕΝΙΚΆ
Supply Voltage AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις 503 x 308 x 152 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 6,6 kg
Περιεχόμενο λογισμικό Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft Imaging™ SilverFast® SE 8
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 
or higher

Υγρασία αέρα Λειτουργία 10% - 80%, Αποθήκευση 10% - 85%
Θερμοκρασία Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση -25° C - 60° C

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU B11B223401

Γραμμωτός κωδικός 8715946538150

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 625 x 255 x 445 mm

Carton Weight 9,68 kg

Μέγεθος παλέτας 20 Τεμάχια (5 x 4)
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Τροφοδοτικό AC
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Κύρια συσκευή
Οδηγίες τοποθέτησης
Λογισμικό (CD)
Καλώδιο USB
Έγγραφο εγγύησης
4 film holders: 35mm negatives, 35mm 
slides, medium format and 4 x 5 Inch

1. Η πραγματική περιοχή σάρωσης φιλμ του Digital ICE είναι
5,9 x 9,74 ίντσες

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

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


