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Έξυπνος σαρωτής εγγράφων με τροφοδότη φύλλων και δυνατότητα 
σύνδεσης σε δίκτυο, που φέρνει την επανάσταση στις ροές εργασιών 
με έξυπνες λειτουργίες για την αποτύπωση μεγάλης γκάμας εγγράφων.

Με ισχυρή διαχείριση πολυμέσων και πρωτοποριακές έξυπνες λειτουργίες για να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ακεραιότητας δεδομένων, ο WorkForce DS-530N 
προσαρμόζεται αποδοτικά και απλά στη ροή εργασιών ενός οργανισμού. Με αυτόματο 
τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων και δυνατότητα σάρωσης έως 35 σελίδων/70 
εικόνων το λεπτό, προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιλογών διαχείρισης πολυμέσων που 
επιτρέπει τη γρήγορη αποτύπωση, τη δημιουργία ευρετηρίων, την αποθήκευση και την 
κοινή χρήση επιχειρηματικών εγγράφων.

Οι έξυπνες δυνατότητες βελτιώνουν την απόδοση, την ακρίβεια και την 
αξιοπιστία των δεδομένων
Με τη μοναδική στον τομέα των σαρωτών αργή λειτουργία1 για τη σάρωση 
τσαλακωμένων ή ευαίσθητων εγγράφων, η σάρωση απαιτητικών πολυμέσων δεν ήταν 
ποτέ ευκολότερη. Το Ενεργό σύστημα κυλίνδρων διαχωρισμού αποτρέπει τις 
κουραστικές διπλές τροφοδοτήσεις εγγράφων, διασφαλίζοντας ότι κάθε χαρτί 
σαρώνεται, ενώ η Παράλειψη σε περίπτωση ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας (DFDS) 
διασφαλίζει ότι θα μπορείτε να σαρώνετε απαιτητικά πολυμέσα, όπως φακέλους ή 
έγγραφα με σημειώσεις post-it. Η Λειτουργία αυτόματης σάρωσης επιτρέπει την 
επεξεργασία τεράστιου αριθμού εγγράφων με τη μορφή διαχειρίσιμων όγκων, 
επιτρέποντάς τους να σαρώνονται ως ένα αρχείο.

Υψηλή ευελιξία
Η σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα διασφαλίζει την ταχεία επεξεργασία 
εγγράφων, ενώ είναι δυνατή και η σάρωση μιας ευέλικτης σειράς πολυμέσων, όπως 
χαρτιού με πάχος μέχρι και 27 gsm ή χοντρών καρτών με πάχος 413 gsm. Η θήκη 
μεταφοράς A3 επιταχύνει τη διαδικασία μέσω της αυτόματης συρραφής μαζί 
μεγαλύτερων εγγράφων σε ψηφιακή μορφή.

Ευέλικτη δυνατότητα διασύνδεσης
Δυνατότητα USB 3.0 υψηλής ταχύτητας με προγράμματα οδήγησης TWAIN και ISIS 
για ενισχυμένη συμβατότητα με Συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

Βελτίωση εικόνας και λογισμικό διαχείρισης εγγράφων
Το λογισμικό Epson Scan 2.0 διευκολύνει την επεξεργασία εικόνων με δυνατότητες 
όπως ίσιωμα και αυτόματη περιστροφή, ενώ το Document Capture Pro αποτελεί μια 
εύχρηστη λύση για την αποτύπωση και την αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων με το 
άγγιγμα ενός κουμπιού.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Μοναδική στον κλάδο Αργή λειτουργία1
Σαρώστε τσαλακωμένα, μεγάλα ή ευαίσθητα 
έγγραφα, χωρίς αύξηση του μεγέθους των 
αρχείων
Ενεργό σύστημα κυλίνδρων διαχωρισμού
Αποτρέπει τις κουραστικές διπλές 
τροφοδοτήσεις εγγράφων διασφαλίζοντας 
ότι σαρώνονται όλα τα χαρτιά
Αυτόματη λειτουργία σάρωσης
Επεξεργαστείτε γρήγορα χαρτιά σε 
διαχειρίσιμους όγκους.
Κοινή χρήση στο δίκτυο
Συνδυάστε αυτό το δικτυακό μοντέλο με τη 
λειτουργία push scan και προκαθορισμένα 
προφίλ εργασιών.
Παραμείνετε παραγωγικοί
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 
σελίδων



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τύπος σαρωτή Σαρωτής με τροφοδότη φύλλων
Ανάλυση σάρωσης 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size 50,8 mm x 50,8 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size 215,9 mm x 6.096 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Βάθος χρώματος Είσοδος: 30 Bit Χρώμα / 10 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor Yes

ΣΑΡΩΤΈΣ
Πηγή φωτός Τεχνολογία LED ReadyScan

SCAN SPEED
Ταχύτητα σάρωσης Μονόχρωμο: 35 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 35 Σελίδες / λεπτό measured with size: A4 , resolution: 

200 / 300 dpi, Μονόχρωμο: 70 Εικόνες/min - Χρώμα: 70 Εικόνες/min measured with size: A4 , 
resolution: 200 / 300 dpi

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
ADF Paper Setting Capacity 50 Φύλλα
Reliability Daily Duty Cycle 4.000 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης Yes
Βάρος χαρτιού Αυτόματη τροφοδοσία: 27 - 413 g/m²

SCANNING FEATURES
Χαρακτηριστικά Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Λειτουργία συρραφής 

Α3, Αφαίρεση κενών, Διευρυμένη επεξεργασία εικόνας, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, 
Αυτόματη αναγνώριση πολλαπλών εγγράφων, Βελτίωση χρωμάτων RGB, δημιουργία δύο 
αντιγράφων εικόνων (μόνο στα Windows), αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, 
Βελτίωση ακμών, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Automatic Folder 
Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Πλήρες ζωνικό OCR

Μορφές αντιγράφων JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου 
PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A

File compression features Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF Compression
Προηγμένη ενοποίηση 
εγγράφων

Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft 
SharePoint®, Σάρωση για εκτύπωση, Σάρωση σε μορφή αρχείου web, Σάρωση σε μορφή αρχείου 
δικτύου

CONNECTIVITY
Συνδέσεις USB 3.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Network Interface Panel / UnitStandard

Panel type 5-line LCD with Push Scan features
Protocol support TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
IPv6 support Yes
Panel Lock with password Yes (with Document Capture Suite)

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 296 x 169 x 176 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 3,7 kg
Οδηγός TWAIN, WIA, ISIS (Web download)
Περιεχόμενο λογισμικό Epson Document Capture (Μόνο Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson 

Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Newsoft Presto!BizCard
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 
Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 
R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, 
Έκδοση XP Professional x64

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

WorkForce DS-530N

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Καλώδιο USB
Έγγραφα εγγύησης
Πίνακας διασύνδεσης δικτύου



OPTIONAL ACCESSORIES

Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051
Roller Assembly Kit
B12B819031
Cleaning Kit
B12B819291

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU B11B226401BT

Γραμμωτός κωδικός 8715946620206

Μέγεθος παλέτας 36 Τεμάχια (9 x 4)

WorkForce DS-530N

1.  Σε σύγκριση με τους σαρωτές με τροφοδότη φύλλων,
εντός εύρους ταχύτητας 25 έως 39 σελίδων το λεπτό, με
βάση τα δεδομένα από τις τοποθεσίες web και τα φυλλάδια
των πέντε κορυφαίων σε πωλήσεις μοντέλων σαρωτών σε
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική για ολόκληρο το έτος
2015, σύμφωνα με τις πωλήσεις σαρωτών διαχείρισης
εγγράφων για ολόκληρο το έτος 2015 από την InfoSource.
2.  Απαιτείται λήψη από την ιστοσελίδα της Epson

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


