Odkryj serię skanerów
przenośnych

Oprogramowanie
Oprogramowanie firmy Epson to zestaw łatwych w użyciu rozwiązań do
skanowania, rozdzielania i rozsyłania dokumentów biznesowych w obrębie
firmy i poza nią.
Połączenie
Automatycznie łącz się z urządzeniami z funkcją Wi-Fi za pomocą aplikacji
Document Scan firmy Epson. Wyświetlaj podgląd zeskanowanych
dokumentów i wysyłaj je bezpośrednio na urządzenie osobiste lub do
usługi przechowywania w chmurze.

Model

Przechwytywanie
Document Capture Pro 2.0 pozwala pracownikom w prosty sposób
skanować dane, zapisywać je i udostępniać wewnątrz firmy. Zaawansowane
funkcje nazywania, rozdzielania i rozsyłania dokumentów sprawiają,
że skanowanie staje się proste — i logiczne. Zapisuj i rozsyłaj pliki
w popularnych formatach, takich jak PDF, jpeg czy tiff.

Domowe

Poprawa
Aplikacja Document Capture Pro 2.0 firmy Epson służy nie tylko do
skanowania i wysyłania dokumentów. Zawiera ona narzędzie, które
poprawia parametry oryginalnego dokumentu, zapewniając jego
najwyższą jakość do dalszego wykorzystania danych.
Automatyczny obrót i korekcja przekosu
Automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru
Wzmacnianie tekstu
Wzmacnianie/usuwanie koloru
Rozdzielanie
Korzystaj z zaawansowanych wbudowanych funkcji DCP do
automatycznego sortowania i rozdzielania partii dokumentów
papierowych, aby zwiększyć produktywność i zautomatyzować procesy.

Przenośne skanery biznesowe z serii WorkForce

Biznesowe

Strefowe rozpoznawanie tekstów OCR
Kody kreskowe 1D i 2D
Kod separujący
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Wstępnie utworzony szablon

Prędkość przy Automatyczny Gramatura
rozdzielczości
podajnik
nośników
300 dpi
dokumentów
w ADF

Interfejs

Bateria

Kompatybilność
z systemami
Sterowniki
Windows i Mac

ES-50
Łatwo skanuj dokumenty do
plików PDF z możliwością
przeszukiwania za pomocą
najmniejszego i najlżejszego
skanera przenośnego firmy
Epson z prostym w obsłudze
oprogramowaniem.

5,5 s
(11 str./min)

1 arkusz

35–270 g/m²

300

USB

Nie

Tak

Epson
ScanSmart

ES-60W
Skanuj w podróży za pomocą
ES-60W. Wbudowany
akumulator i bezprzewodowa
łączność z siecią umożliwiają
skanowanie bezpośrednio do
osobistych usług w chmurze
bez korzystania z przewodów.

4s
(15 str./min)

1 arkusz

35–270 g/m²

300

USB/Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

Tak

Tak

Epson
ScanSmart

DS-70
Zapewnij idealną organizację
pracy i twórz swoje biuro
w dowolnym miejscu, korzystając
z lekkiego i kompaktowego
skanera, który łączy się
z Twoim oprogramowaniem.

5,5 s
(11 str./min)

1 arkusz

35–270 g/m²

300

USB

Nie

Tak

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-80W
Naładuj wbudowany akumulator
modelu DS-80W i zabierz biuro
ze sobą. To idealne rozwiązanie
do zdalnych spotkań z klientami
i obsługi wniosków o zwrot
kosztów.

4s
(15 str./min)

1 arkusz

35–270 g/m²

300

USB/Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

Tak

Tak

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-310
Ten najszybszy na rynku
przenośny skaner biznesowy
pozwala skanować wiele
różnych typów dokumentów
w dowolnym miejscu.

25 str./min
i 50 obr./min

20 arkuszy

52–230 g/m²

500

USB

Nie

Tak

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-360W
Skanuj dokumenty w dowolnym
miejscu za pomocą najszybszego
na rynku przenośnego skanera
biznesowego z łącznością
bezprzewodową i wbudowanym
akumulatorem, który może być
ładowany w drodze przez USB.

25 str./min
i 50 obr./min

20 arkuszy

52–230 g/m²

500

USB/Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

Tak

Tak

ISIS1,
WIA,
TWAIN

Sterowniki, oprogramowanie i najnowsze informacje o zgodności z wersjami systemów
operacyjnych znajdują się na stronie firmy Epson.
1

Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance®.
Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie www.epson.pl.
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01

Dzienny
cykl
roboczy

Infolinia: +48 22 295 37 25
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uwolnij potencjał skanowania
przenośnego

Twórz wysokiej jakości skany
w dowolnym miejscu, korzystając
z przenośnych skanerów
Twórz mobilne biuro dzięki wsparciu światowego
lidera rozwiązań do skanowania. Przenośne
skanery biznesowe firmy Epson powstały z myślą
o wydajności — są idealnym rozwiązaniem dla
osób pracujących poza biurem i elastycznych
środowisk pracy.

Stwórz wydajne biuro domowe
Dzięki najnowszemu oprogramowaniu ScanSmart firmy
Epson skanowanie, edytowanie i zapisywanie dokumentów
jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej — wystarczą zaledwie
trzy proste kroki.
Prawdziwa praca mobilna
Skanuj swobodnie dzięki skanerom z funkcją Wi-Fi
Direct. Pozwól pracownikom podłączać urządzenia
mobilne bezpośrednio za pomocą aplikacji.
Rozważ...
DS-80W, DS-360W
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Rozważ...
ES-50, ES-60W

Pokazane modele od lewej do prawej:
DS-80W, DS-70, DS-360W

Oferta modeli
Lekkie
Skanery takie jak WorkForce DS-70 czy DS-80W są
jednymi z najlżejszych w swojej klasie — można je
z łatwością przenosić w torbach i etui.

Połączone
Wbudowane w modelach DS-80W i DS-360W funkcje
Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct pozwalają przechwytywać dokumenty
i przesyłać je bezpośrednio ze smartfona czy tabletu.

Szybkie
Dzięki szybkości do 25 stron na minutę przenośne skanery
z serii WorkForce zapewniają szybkie i proste skanowanie
w dowolnym miejscu.

Dostosowujące się
Przenośne skanery Epson posiadają szereg źródeł zasilania.
W modelach WorkForce DS-80W i DS-360W można
wybierać spośród tradycyjnej wtyczki, kabla USB oraz
wbudowanego akumulatora litowo-jonowego. Pozwala
to skanować bez kabli i bez wysiłku.

Wszechstronne
Skanuj nośniki cienkie na 35 g/m² i grube na 270 g/m².
Dzięki wygodnemu automatycznemu podajnikowi
dokumentów na 20 arkuszy modele WorkForce DS-310
i DS-360W mogą skanować małe partie dokumentów.
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Usprawnij kontakt z klientami
Skanery świetnie nadają się do recepcji i innych miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie
sprawne przetwarzanie dokumentów to konieczność. Zaprojektowane zostały, aby
przechwytywać formularze, paragony i wizytówki, i tym samym upraszczać archiwizację.
Rozważ...
DS-70, DS-310
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Możliwości dla pracowników mobilnych
Przenośne skanery Epson pozwalają skanować
dowolne dokumenty w drodze. Te kompaktowe i lekkie
urządzenia można z łatwością przenosić. Wszystkie
modele zostały zoptymalizowane pod kątem szybkiego
uzyskiwania precyzyjnych skanów.

