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Με υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας δεδομένων, είναι ιδανικός για 
εύκολη ροή εργασίας εγγράφων. Το λογισμικό Document Capture Pro 
επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να χρησιμοποιούν λειτουργίες Push 
Scan ενώ χάρη στη μονάδα διασύνδεσης δικτύου που διαθέτει, ο 
σαρωτής αυτός είναι ιδανικός για κοινή χρήση σε δίκτυα γραφείων ή 
τμημάτων σε κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες και νοσηλευτικά ιδρύματα.

Απόδοση και παραγωγικότητα
Αυτός ο μικρών διαστάσεων σαρωτής παρέχει υψηλή ταχύτητα σάρωσης έως 65 
σελίδες / 130 εικόνες ανά λεπτό, ακόμα και σε ανάλυση έγχρωμης σάρωσης 300 dpi. 
Αυτό σε συνδυασμό με τη συμπίεση hardware JPEG παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα 
επεξεργασίας σε μεγάλες εργασίες σάρωσης. Η τεχνολογία ReadyScan που διαθέτει 
εξασφαλίζει ότι δεν περιλαμβάνεται υδράργυρος στα προϊόντα και ότι δεν απαιτείται 
χρόνος προθέρμανσης πριν τη σάρωση.

Ομαλή ενσωμάτωση στα συστήματα διαχείρισης εγγράφων και cloud
Το Epson Document Capture Pro ενσωματώνει εύκολα αυτόν τον επαγγελματικό 
σαρωτή στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων της εταιρείας σας, επιταχύνοντας τη ροή 
εργασιών και επιτρέποντάς σας να αποτυπώνετε, να μετατρέπετε και να διανέμετε 
σαρωμένες πληροφορίες στο σύστημα αρχειοθέτησης των εγγράφων σας. Επιπλέον, 
η αναγνώριση γραμμοκώδικα και η δυνατότητα ζωνικού OCR βοηθούν στην 
αυτοματοποίηση των μεγάλων εργασιών επεξεργασίας εγγράφων. Διαθέτει επίσης 
λειτουργία Push Scan από τη συσκευή, μέσω δικτύου ή USB, που σας βοηθά να 
αυξήσετε την παραγωγικότητα στις εργασίες γραφείου.

Περιλαμβάνεται λογισμικό σάρωσης 
Το Epson Scan προσφέρει ευρύ φάσμα προηγμένων δυνατοτήτων απεικόνισης 
εγγράφων, όπως βελτίωση κειμένου και αυτόματο ίσιωμα για μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Διαθέτει επίσης δυνατότητα σάρωσης σε .docx, 
.xlsx και .pptx. 

Εύκολη κοινή χρήση στο δίκτυο μέσω Ethernet
Σε συνδυασμό με το λογισμικό Document Capture Pro, η μονάδα διασύνδεσης δικτύου 
σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε στις ανάγκες σας τις εντολές εργασιών "σάρωση σε" 
όπως, μεταξύ άλλων, η "σάρωση σε e-mail", "σάρωση σε Microsoft SharePoint™" ή 
"σάρωση στο cloud", απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του σαρωτή. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εύκολη κοινή χρήση στο δίκτυο μέσω 
Ethernet
Χάρη στη μονάδα διασύνδεσης δικτύου και 
σε συνδυασμό με το Document Capture Pro, 
μπορείτε να προσαρμόζετε τις εντολές 
"σάρωση σε"
Epson Push Scan
Βελτίωση κειμένου και αυτόματο ίσιωμα για 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα
Γρήγορες ταχύτητες σάρωσης
Γρήγορη σάρωση έως 65 σελίδες / 130 
εικόνες ανά λεπτό, ακόμα και σε έγχρωμη 
λειτουργία 300 dpi.
Ομαλή ενσωμάτωση στα συστήματα 
διαχείρισης εγγράφων και cloud
Document Capture Pro
Υποστήριξη πολλών προγραμμάτων 
οδήγησης
WIA, TWAIN και ISIS



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τύπος σαρωτή Σαρωτής με τροφοδότη φύλλων
Ανάλυση σάρωσης 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size 52 mm x 50,8 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size 216 mm x 356 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού A3 με δυνατότητα συρραφής, A4, A6, B5, B6, Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Πιστωτικές κάρτες, 

Νομικά ζητήματα
Βάθος χρώματος Είσοδος: 48 Bit Χρώμα / 16 Bit Μονόχρωμο, Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor Ναι

ΣΑΡΩΤΈΣ
Πηγή φωτός Τεχνολογία LED ReadyScan

SCAN SPEED
Ταχύτητα σάρωσης Μονόχρωμο: 65 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 65 Σελίδες / λεπτό , Resolution: 200 / 300 dpi, 

Μονόχρωμο: 130 Εικόνες/min - Χρώμα: 130 Εικόνες/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 
/ 300 dpi

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
ADF Paper Setting Capacity 80 Φύλλα
Reliability Daily Duty Cycle 6.000 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης Ναι

SCANNING FEATURES
Χαρακτηριστικά Λειτουργία Standalone, Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Υπερπήδηση κενών 

σελίδων, Συρραφή A3 (χωρίς θήκη μεταφοράς), Αφαίρεση κενών, Προκαθορισμένες ρυθμίσεις, 
Αυτόματη διαίρεση περιοχής, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, δημιουργία δύο αντιγράφων 
εικόνων (μόνο στα Windows), αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Βελτίωση 
ακμών, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Barcode Recognition, Zonal OCR A 
& B support, Manual / Automatic Job Separation, Scan to Cloud Storage

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

File compression features Hardware JPEG compression, PDF Compression

CONNECTIVITY
Συνδέσεις Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Διασύνδεση Gigabit Ethernet
Network Interface Panel / UnitBuilt-in

Ethernet settings 10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type 5-line LCD with Push Scan features
Protocol support TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU B11B222401BT

Γραμμωτός κωδικός 8715946541624

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 576 x 185 x 376 mm

Carton Weight 5,6 kg

Τεμάχια 1 Units

Μέγεθος παλέτας 360 Τεμάχια (60 x 6)

 WorkForce DS-860N

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Έγγραφο εγγύησης
Καλώδιο USB
Οδηγίες τοποθέτησης
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Κύρια συσκευή
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

Carrier Sheet x 5
 B12B813431

Roller Assembly Kit for DS-760/860
 B12B813581

Network Interface Unit
 B12B808451

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


