
Ευφυής σάρωση για 
βελτιστοποιημένες ροές εργασίας

WorkForce DS-530 και DS-570W



WorkForce DS-530 και DS-570W

Ευέλικτη διαχείριση χαρτιού και μέσων

Χάρη στην καλύτερη στην κατηγορία της τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού, τον πρώτο 
στον τομέα των σαρωτών κύλινδρο αργής λειτουργίας και την πρωτοποριακή λειτουργία 
Παράλειψης σε περίπτωση ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας, η σάρωση απαιτητικών 
μέσων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. 

Ανεξάρτητα από το αν σαρώνετε έγγραφα που έχουν το μέγεθος γραμματοσήμου 
(με το κιτ μετατροπής επίπεδου σαρωτή), ρολά χαρτιού με μήκος έως 6 μ., μέσα με 
πάχος μόλις 27 gsm, χοντρό χαρτόνι με πάχος 413 gsm ή A31, μπορείτε να στηρίζεστε 
σε αυτά τα μοντέλα για γρήγορη επεξεργασία εγγράφων στην υψηλότερη ποιότητα.

Οι γρήγοροι και αποδοτικοί έγχρωμοι σαρωτές εγγράφων διπλής όψης 
DS-530 και DS-570W αποτελούν την έξυπνη επιλογή για τη διαχείριση 
επαγγελματικών εγγράφων, εξασφαλίζοντας απόδοση και ευελιξία 
παγκοσμίου κλάσεως. Με δυνατότητα σάρωσης έως 35 σελίδων/ 
70 εικόνων το λεπτό, αυτές οι ισχυρές και μικρές συσκευές προσφέρουν 
ευρεία γκάμα επιλογών διαχείρισης μέσων που επιτρέπουν τη γρήγορη 
αποτύπωση, την αποθήκευση ευρετηρίων και την κοινή χρήση 
σημαντικών εγγράφων για την επιχείρησή σας.

Οι σαρωτές μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να έχει τον έλεγχο των κρίσιμων 
πληροφοριών, να βελτιώσουν την ποιότητα των επιχειρηματικών σας αποφάσεων και να 
ενισχύσουν την απόδοση των λειτουργιών και των διαδικασιών.

Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες 
της σάρωσης εγγράφων

Η απευθείας σάρωση στη συσκευή της επιλογής σας προσφέρει 
ευελιξία στο εργατικό δυναμικό που μετακινείται συχνά



Το κιτ μετατροπής επίπεδου σαρωτή ενισχύει την 
ήδη εντυπωσιακή ευελιξία της συσκευής

Η μικρή και κομψή σχεδίαση επιτρέπει στις συσκευές να 
έχουν το ελάχιστο δυνατό μέγεθος

Εξαιρετική απόδοση για βελτιωμένη παραγωγικότητα

Με ειδική σχεδίαση για επιχειρήσεις που διαχειρίζονται μεγάλους όγκους εγγράφων, 
όπως είναι τα δικηγορικά και τα λογιστικά γραφεία, οι σαρωτές σάς επιτρέπουν 
τη γρήγορη λήψη μεγάλων όγκων εγγράφων.

Η λειτουργία αυτόματης τροφοδοσίας επιτρέπει ακόμα και τη σάρωση μεγάλων 
εγγράφων σε μια ποικιλία μέσων, εύκολα, με τη μορφή ενός αρχείου. 
 

Ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας και μειωμένη παρέμβαση 
του χρήστη

Το προαιρετικό κιτ μετατροπής επίπεδου σαρωτή επιτρέπει την ασφαλή σάρωση 
ακόμα και των μικρότερων μέσων (όπως γραμματοσήμων), ώστε να διασφαλίζεται 
η ακεραιότητα των εγγράφων, επιτρέποντας σε όλα τα έγγραφα να σαρώνοντα 
σε ένα σημείο.

Το κιτ μετατροπής επιτρέπει, επίσης, τη σάρωση διαβατηρίων2, βιβλίων, υλικών 
με γυαλιστερή επιφάνεια και δεμένων μέσων. 
 

Δυναμική και αξιόπιστη τροφοδοσία εγγράφων

Οι έξυπνες λειτουργίες, όπως είναι το Ενεργό σύστημα κυλίνδρων 
διαχωρισμού, αποτρέπουν τις κουραστικές διπλές τροφοδοτήσεις 
εγγράφων, διασφαλίζοντας την ακριβή σάρωση και λήψη κάθε χαρτιού 
στην υψηλότερη ποιότητα, χάρη στους ενσωματωμένους αισθητήρες 
ή τη μη αυτόματη εισαγωγή του μήκους του χαρτιού.

Το ενεργό σύστημα τροφοδοσίας ξεκινά με έναν πρωτοποριακό δίσκο 
χαρτιού, ο οποίος βοηθά τις σελίδες να σαρώνονται πιο εύκολα. Χάρη στη 
μείωση της τριβής μεταξύ του δίσκου και της σελίδας που πρόκειται να 
σαρωθεί, επιτρέπει στο μέσο να περνά μέσα από τη συσκευή πιο εύκολα, 
ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τα σφάλματα κατά την τροφοδοσία.

Η λειτουργία Παράλειψης σε περίπτωση ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας 
διασφαλίζει ότι θα μπορείτε να σαρώνετε με το πάτημα ενός κουμπιού, 
χωρίς κίνδυνο, απαιτητικά μέσα, όπως φακέλους ή έγγραφα με 
σημειώσεις post-it.
 

Το ενεργό σύστημα τροφοδοσίας διασφαλίζει την εύκολη σάρωση των σελίδων



Τεχνολογία για την επιχείρησή σας

Ευέλικτη δυνατότητα διασύνδεσης
Ο σαρωτής DS-570W αποτελεί την ιδανική επιλογή για ομάδες πωλήσεων, επαγγελματίες υγείας και στελέχη 
του δημοσίου. Ο προηγμένος, μικρός, ασύρματος σαρωτής με τροφοδότη φύλλων προσφέρει μια πραγματικά 
ευέλικτη εμπειρία σάρωσης, η οποία επιτρέπει την ασφαλή αποτύπωση των εγγράφων. Στις επιλογές δυνατότητας 
διασύνδεσης του DS-570W περιλαμβάνονται προγράμματα οδήγησης USB 3.0 και 2.0/Wi-Fi/Wi-Fi Direct/Ethernet/
NFC/ TWAIN/ISIS/WIA.

Επιταχυμένη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών 
Λόγω της ανάγκης αποτελεσματικού αυτοματισμού μιας ευρείας γκάμας διαδικασιών που συνδέονται 
με γραφεία και περιβάλλοντα που επισκέπτονται πελάτες, αυτοί οι σαρωτές έχουν σχεδιαστεί, ώστε να 
απλοποιούν την καταγραφή δεδομένων, ενώ παράλληλα παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας, αξιοπιστίας 
και δυνατότητας κλιμάκωσης.

Οι λειτουργίες αυτές υποβοηθούνται από τη δυνατότητα των συσκευών να διασφαλίζουν λήψεις υψηλής 
ποιότητας (300 dpi) σε υψηλές ταχύτητες, χάρη στην επεξεργασία βελτίωσης εικόνας μέσω λειτουργιών, όπως 
είναι το αυτόματο κροπάρισμα μεγέθους, η αυτόματη διόρθωση κλίσης (σκληρών πλευρών) και η μείωση 
αλλοίωσης χρωμάτων. Οι λειτουργίες αυτές πραγματοποιούνται χάρη στην υψηλής απόδοσης μονάδα CPU 
διπλού πυρήνα με ενσωματωμένη επιτάχυνση υλικού.

Ομαλή ενσωμάτωση
Η οικογένεια έξυπνων προγραμμάτων σάρωσης της Epson (συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητας TWAIN και 
ISIS) επιτρέπει την άμεση κοινή χρήση των ληφθέντων αρχείων, με ομαλή σύνδεση με τα υφιστάμενα συστήματα 
διαχείρισης εγγράφων και τους χώρους αποθήκευσης στο cloud, έτσι ώστε οι ομάδες εργασίας να μπορούν να 
επωφελούνται από καλύτερη συνεργασία και βελτιωμένη απόδοση. 

Ισχυρή τεχνολογία απεικόνισης
Προσαρμόστε εύκολα τις εικόνες κατά τη διάρκεια της σάρωσης, μέσω του λογισμικού ενίσχυσης εικόνων 
της Epson που περιλαμβάνει λειτουργίες αυτόματου ισιώματος και αυτόματης περιστροφής. Τα προηγμένα 
χαρακτηριστικά, όπως η αναγνώριση γραμμοκώδικα και η δυνατότητα ζωνικού OCR, επιτρέπουν επίσης τον 
γρήγορο διαχωρισμό των εγγράφων και την απλή ονομασία των αρχείων.
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Μέσα σάρωσης μεγέθους A31

1 - Η σάρωση μέσων A3 χρησιμοποιεί σελίδες οι οποίες είναι τοποθετημένες σε θήκη μεταφοράς.

Σάρωση διαβατηρίων2

2 - Η σάρωση διαβατηρίων είναι δυνατή μέσω του προαιρετικού κιτ μετατροπής επίπεδου σαρωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
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


