Catálogo da gama de digitalizadores profissionais

Soluções de digitalização para
todas as necessidades empresariais

A gestão documental
facilitada
Crie um ambiente empresarial otimizado com o apoio de um líder
global em soluções de digitalização. A gama de digitalizadores
Epson oferece soluções de digitalização de alto desempenho.

Argumentos de compra
A gama de digitalizadores Epson oferece várias opções que se adaptam a vários
requisitos empresariais. Para assegurar que cada utilizador seleciona o dispositivo certo
para as respetivas necessidades, aconselhamos a ter em conta os seguintes fatores:

Qual o propósito das suas
digitalizações?
Conformidade e segurança
Melhorar a produtividade

Suportes
Que suportes precisa de digitalizar?
Têm formatos padrão ou variáveis?
Quais os diferentes tipos de suporte?

Armazenamento e arquivo

Pessoas

Localização

Quem fará a digitalização?

Onde vai ocorrer a digitalização?

Com que frequência digitalizam?

É necessário um digitalizador num escritório em várias sucursais?

Que volume vão digitalizar?

Os trabalhadores móveis precisam de fazer digitalizações?
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As nossas credenciais
30 anos de
experiência
A Epson fabricou o seu primeiro
digitalizador em 1986 e desde
então não parámos de crescer

Amplo
manuseamento
de suportes
Se a Epson o imprime,
podemos digitalizá-lo

1 em 6
Os digitalizadores de
documentos vendidos
em todo o mundo são Epson

Designs
premiados
Em concreto, o Red Dot
Design Award 2019 e o
BLI Summer Pick Award
2019 para os nossos
digitalizadores móveis

Digitalização premiada
A Epson desenvolve tecnologia de escritório sustentável. Os
nossos produtos contribuem para uma sociedade com menos
desperdício e uma economia circular através da sua gama de
impressoras, digitalizadores e projetores com certificação TCO.

Epson ES-50/ES-60W/DS-80W
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Soluções modernas para
a administração pública
Em departamentos governamentais, os formulários e as candidaturas
são o ponto de partida de processos cruciais, desde a imigração e a
segurança social, ao planeamento e ao licenciamento. Os digitalizadores
de documentos Epson são implementados para automatizarem os processos
de "front-office" e "back-office" para os funcionários poderem prestar um nível
de prestação de serviços públicos eficiente, moderno e seguro.
Front-office

Back-office

Ideal para os ambientes de receção atarefados
em que a elevada exatidão é um requisito, os nossos
digitalizadores foram concebidos para capturar
documentos, formulários e identificação pública
para o armazenamento de registos otimizado.

As funcionalidades de digitalização em volume
facilitam a gestão de incidentes e permitem
armazenar documentos de grande dimensão
em conformidade com as políticas empresariais.

DS-1630

DS-530

Conheça o modelo DS-32000

Transforme o seu ambiente de digitalização com
um digitalizador de alto volume que se adapta
à suas necessidades profissionais.
Velocidade a 300 ppp: 90 ppm/180 ipm
ADF: 120 folhas
Ciclo de funcionamento diário: 40.000 páginas
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DS-780N

DS-870

DS-32000

Especialista
Desde o processamento de pagamentos
de impostos em front-office à digitalização
em grande formato nos serviços de planeamento
e urbanização, a Epson tem uma gama de
soluções de digitalização líderes de mercado.

TMS9000II-MJ

Surecolor
SC-T5400M

Foco na tecnologia
Ponha na mão dos utilizadores o controlo do trabalho que
estão a efetuar com tecnologia avançada.
O modo lento facilita a captura de documentos ao reduzir
a velocidade do rolo sem aumentar o tamanho dos ficheiros.
A função Ignorar deteção de alimentação dupla permite
processar rapidamente os documentos complexos,
como envelopes e notas Post it.
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Soluções eficientes para
o setor da saúde
Obtenha a máxima precisão no setor da saúde. Os nossos
digitalizadores capturam a maior variedade de suportes, desde
imagens radiológicas e película a registos médicos envelhecidos
e documentos extensos para otimizar os cuidados de saúde.

Especialista

Back-office

Com o mais recente software, capture fotografias, negativos
e imagens radiológicas com detalhes de alta resolução,
cumprindo as normas internacionais, como a DICOM*.
* É necessário software adicional que implica custos adicionais.

Digitalize os registos médicos mais complexos. Os
dispositivos de produção A3 e A4 de alta velocidade
da Epson com alimentadores oferecem a flexibilidade
necessária para digitalizar qualquer documento em arquivo.

Produtos recomendados:

Produtos recomendados:

Perfection
V850

Expression
12000XL

Expression
12000XL Pro

Conheça o modelo DS-70000

O robusto digitalizador de documentos de secretária
A3 da Epson é rápido graças aos impressionantes
ciclos de funcionamento.
Velocidade a 300 ppp: 70 ppm/140 ipm
ADF: 200 folhas
Ciclo de funcionamento diário: 8000
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DS-70000

DS-970

DS-30000

Foco na tecnologia

O kit de conversão de secretária da Epson
facilita aos clientes a digitalização de
documentos difíceis, tais como imagens
radiológicas e registos médicos antigos.
Compatível com:
DS-530, DS-770, DS-870 e DS-970

Front-office
Digitalize diretamente para as áreas de trabalho colaborativas
ou serviços na cloud com o toque de um botão. Nas cirurgias
médicas, nos balcões de atendimento atarefados ou onde
o espaço é limitado e o processamento de documentos
eficiente é imprescindível.
Produtos recomendados:

DS-570W

DS-360W

DS-80W

7

Espaços partilhados e soluções
de trabalho móvel ágeis
Desde os ambientes móveis tradicionais, como as aplicações de
logística e vendas no terreno, ao hot-desking moderno e à economia
"Gig", as empresas precisam de proteger as informações ao digitalizar
os documentos adequadamente.

Crie um escritório em casa eficiente

Espaços abertos

Com o mais recente software Epson
ScanSmart, nunca foi tão fácil digitalizar,
guardar e vender documentos.

Com protocolos de autenticação e funções de bloqueio
do painel de controlo no dispositivo. Integre as soluções
de digitalização Epson nos ambientes de atendimento ao
cliente para as aplicações self-service e de serviço assistido.

Produtos recomendados:

Produtos recomendados:

ES-50
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ES-60W

DS-780N

Ligação Wi-Fi e Wi-Fi Direct

O escritório móvel

Digitalize à medida das necessidades com as soluções de
digitalização Wi-Fi Direct. Permita que os colaboradores liguem
dispositivos móveis diretamente através de aplicações de
software e de software com grande capacidade de resposta
para desfrutar do aumento da eficiência dos colaboradores.

Crie um escritório em movimento com soluções
móveis compactas líderes na sua classe. Imprima
com a WF-110, digitalize com o DS-80W e projete
com o EB-1795F.

Produtos recomendados:

Produtos recomendados:

DS-1660W

DS-360W

Digitalização

Impressão

Projeção

DS-80W

WF-110W

EB-1795F

DS-570W

Epson Workforce DS-80W/
Workforce ES-60W
Fantástico digitalizador móvel

Foco na tecnologia
Modelo
apresentado:
DS-780N
As potentes ferramentas baseadas em servidor permitem
aos administradores gerir centralmente os perfis de trabalho
e os dispositivos.
Monitorize o desempenho do parque de dispositivos sem ter de
instalar software em computadores individuais e assegure que os
documentos estão perfeitamente protegidos, e acessíveis apenas
às pessoas que deles precisam.
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Soluções de precisão para o setor jurídico
A gestão da documentação jurídica está facilitada: saiba como, onde e por
quem cada documento é digitalizado com uma gama de digitalizadores
Epson que capturam cada aspeto de um caso jurídico.
Escritório em casa

Back-office

Capture informações rapidamente
e num instante, e guarde num dispositivo
de armazenamento ou servidor digital
remoto, com soluções compactas ideais
para os ambientes de atendimento ao cliente.

Simplifique e acelere o processo de guardar registos
digitais completos e precisos com um digitalizador
concebido para os ambientes de digitalização em volume
e em massa. Poupe na preparação dos documentos com
funcionalidades de software inovadoras, como a rotação
automática, para criar ficheiros digitais perfeitos.
Produtos recomendados:

Produtos recomendados:

DS-310

DS-530

DS-360W

DS-770
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DS-32000

DS-70000

Soluções financeiras específicas
Reduza o tempo dedicado à digitalização de documentos com os
digitalizadores Epson para serviços financeiros e seguros. Desde
o tratamento dos novos pedidos dos clientes à inclusão de registos numa
queixa existente, pode assegurar que continua a cumprir as atuais obrigações
legais de front-office e os processos de fluxo de trabalho existentes.
Serviços ao balcão

Registo de compras e controlo de créditos

Processe, faça a gestão digital e autentique
rapidamente as transações do dia a dia, como os
cheques e os pedidos de abertura de contas. Estas
soluções de rede compactas e eficientes permitem
enviar documentos de forma direta e segura para os
departamentos centrais para processamento posterior.

Equipados com funcionalidades avançadas, como a deteção
ultrassónica de alimentações duplas, o modo de alimentação
automática, o modo lento e a função para ignorar a deteção
de alimentação dupla, os utilizadores contam com todas
a funcionalidades necessárias para digitalizar elevados
volumes de documentos complexos de uma forma
controlada e eficiente.

Produtos recomendados:

Produtos recomendados:

TM-S1000

TMS90000II-MJ

DS-530

Conheça
o modelo DS-870

DS-870

DS-30000

Digitalização de alta velocidade com capacidades
de processamento fáceis de utilizar para uma
gestão documental sem esforço.
Velocidade de digitalização de 300 ppp:
65 ppm/130 ipm
ADF: 100 folhas
Ciclo de funcionamento diário: 7000
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Soluções ativas para a Educação
Dê vida à aprendizagem com soluções de digitalização que fomentam a colaboração
e a partilha: digitalize várias páginas em simultâneo e envie-as diretamente
para o Microsoft Sharepoint, FTP, armazenamento na Cloud ou qualquer outra
localização escolhida facilmente.

Front-office

Especialista

Dedique menos tempo ao arquivo e mais tempo
ao ensino: crie em poucos segundos PDFs para
partilhar com colegas ou alunos, ou para arquivo.
Faça uma gestão eficiente e simplificada de grandes
lotes ao digitalizar várias páginas em simultâneo
e também ao criar documentos individuais.

Investigue e analise facilmente, e permita que
os alunos utilizem os nossos dispositivos
especializados para digitalizar material de
investigação: desde gráficos e grandes planos
de construção a informações em jornais.

Produtos recomendados:

Produtos recomendados:

DS-310
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DS-1630

DS-410

Perfection V850

Expression
12000XL PRO

Surecolor
SC-T5400M

Inscrição segura dos alunos
Durante a inscrição dos alunos, a captura de documentos
é um passo fundamental do processo. As nossas soluções
de digitalização são facilmente integradas na sua infraestrutura
atual e aliviam o peso ao trabalho administrativo.

Conheça
o modelo DS-32000

Tire partido da digitalização de passaportes
e de um design flexível. Feche o digitalizador para
facilitar o seu transporte e armazenamento.
Velocidade de digitalização de 300 ppp:
90 ppm/180 ipm
ADF: 120 folhas
Ciclos de funcionamento diário: 40.000

Integração e partilha sem esforço

Os digitalizadores Epson foram concebidos para se integrarem totalmente no seu
ambiente de TI, com suporte dos controladores TWAIN, WIA e ISIS padrão da indústria.
O software Epson Document Capture permite escolher vários destinos adicionais para
os documentos: Scan to cloud, Scan-to-Email ou partilha de pastas de rede.
Com as nossas soluções Wi-Fi Direct™, os utilizadores podem controlar os digitalizadores
profissionais através de dispositivos móveis Android e Apple através da aplicação Epson
DocumentScan. Soluções simples para trabalhadores flexíveis e "hot-desking".
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Gama de
digitalizadores
móveis

Automático

Compacto
e leve

Alimentador
automático
de folhas

Wi-Fi e Wi-Fi
Direct

Baterias de lítio
incorporadas

Corrigir
o desvio do
documento

Crie um escritório móvel com o contributo de um líder
global em soluções de digitalização. Para onde quer
que o seu trabalho o leve, produza digitalizações de alta
qualidade com os digitalizadores móveis Epson.

Modelo
WorkForce DS-70

WorkForce DS-80W

WorkForce DS-310

WorkForce DS-360W

WorkForce ES-50

WorkForce ES-60W

Velocidade de digitalização
monocromática

5,5 seg./página

4 seg./página

25 ppm/50 ipm

25 ppm/50 ipm

5,5 seg./página

4 seg./página

Velocidade de digitalização
a cores

5,5 seg./página

4 seg./página

25 ppm/50 ipm

25 ppm/50 ipm

5,5 seg./página

4 seg./página

Capacidade do alimentador
automático de folhas

1 página

1 página

20 páginas

20 páginas

1 página

1 página

Gramagem do papel no ADF

35-270 g/m²

35-270 g/m²

52-230 g/m²

52-230 g/m²

35-270 g/m²

35-270 g/m²

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

1200 x 1200 ppp

1200 x 1200 ppp

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

Ciclo de funcionamento
diário de fiabilidade

300

300

500

500

300

300

Interfaces

USB

USB,
Wi-Fi,
Wi-Fi direct

USB 3.0

USB,
Wi-Fi,
Wi-Fi direct

USB

USB,
Wi-Fi,
Wi-Fi direct

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Conjunto de software
Epson Document Capture,
Epson Scan 2

Conjunto de software
Epson Document Capture,
Epson Scan 2

Conjunto de software
Epson Document Capture,
Epson Scan 2, Newsoft
Presto! BizCard 5.6

Conjunto de software
Epson Document Capture,
Epson Scan 2, Newsoft
Presto! BizCard

Epson ScanSmart,
Epson Scan 2

Epson ScanSmart,
Epson Scan 2

Digitalização Push/Pull3

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Alinhamento automático

P

P

P

P

P

P

Melhoramento de texto

P

P

P

P

P

P

Melhoria das cores RGB

P

P

P

P

P

P

Dropout de cores RGB

P

P

P

P

P

P

Ignorar página em branco

P

P

P

P

P

P

Remoção de furos

P

P

P

P

P

P

Rotação automática

P

P

P

P

P

P

270 g (0,27 kg)

300 g (0,3 kg)

1,1 kg

1,3 kg

270 g (0,27 kg)

300 g (0,3 kg)

24 meses com entrega

24 meses com entrega

12 meses com entrega

12 meses com entrega

24 meses com entrega

24 meses com entrega

272 x 47 x 34 mm

272 x 47 x 34 mm

288 x 89 x 51 mm

288 x 89 x 67 mm

272 x 47 x 34 mm

272 x 47 x 34 mm

Sensor ultrassónico
Resolução de digitalização
(Horizontal x Vertical)

Fonte de luz
Controladores

Software

Peso
Garantia padrão
Dimensões (L x P x A)
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Gama de digitalizadores
com alimentação
Com capacidade para digitalizar até 90 páginas por
minuto ou 180 imagens por minuto, os digitalizadores com
alimentação de folhas oferecem um desempenho de nível
de produção graças aos ciclos de funcionamento de até
40.000 páginas por dia.

Modelo

!
Deteção
Digitalização
automática do ADF de elevada
formato de papel
velocidade
com duplex

Digitalize até
40.000 páginas
por dia

Wi-Fi e opções
de rede

Sensores
integrados para
evitar erros

WorkForce
DS-410

WorkForce
DS-530

WorkForce
DS-570W

WorkForce
DS-770

WorkForce
DS-780N

WorkForce
DS-870

WorkForce
DS-970

WorkForce
DS-30000

WorkForce
DS-32000

Velocidade
de digitalização
monocromática

26 ppm/52 ipm

35 ppm/70 ipm

35 ppm/70 ipm

45 ppm/90 ipm

45 ppm/90 ipm

65 ppm/130 ipm

85 ppm/170 ipm

70 ppm/140 ipm

90 ppm/180 ipm

Velocidade de
digitalização a cores

26 ppm/52 ipm

35 ppm/70 ipm

35 ppm/70 ipm

45 ppm/90 ipm

45 ppm/90 ipm

65 ppm/130 ipm

85 ppm/170 ipm

70 ppm/140 ipm

90 ppm/180 ipm

Capacidade
do alimentador
automático de folhas

50 páginas

50 páginas

50 páginas

100 páginas

100 páginas

100 páginas

100 páginas

120 páginas

120 páginas

50 - 209 g/m2

27 - 413 g/m²

27 - 413 g/m²

27 - 413 g/m²

27 - 413 g/m²

27 - 413 g/m²

27 - 413 g/m²

27 - 413 g/m²

20 - 413 g/m²

Sensor ultrassónico

N/A

P

P

P

P

P

P

P

P

Resolução de
digitalização
(Horizontal x Vertical)

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

3000

4000

4000

5000

5000

7000

9000

30.000

40.000

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0, Wi-Fi,
Wi-Fi Direct

USB 3.0

USB 3.0, Interface
Ethernet

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

Conjunto
de software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Conjunto
de software
Epson Document
Capture,
Epson Scan

Conjunto
de software
Epson Document
Capture,
Epson Scan

Conjunto
de software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Conjunto
de software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Conjunto
de software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Conjunto
de software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Conjunto
de software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Conjunto
de software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Digitalização Push/Pull3

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Alinhamento automático

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Melhoramento de texto

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Melhoria das cores RGB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Dropout de cores RGB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Ignorar página
em branco

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Agrafagem A3

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Remoção de furos

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Rotação automática

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2,5 kg

3,7 kg

3,7 kg

3,6 kg

3,7 kg

3,6 kg

3,6 kg

3,6 kg

3,6 kg

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

297 x 152 x
154 mm

296 x 169 x
176 mm

296 x 169 x
176 mm

296 x 169 x
176 mm

296 x 212 x
217 mm

296 x 169 x
167 mm

296 x 169 x
167 mm

296 x 169 x
167 mm

296 x 169 x
167 mm

Gramagem do
papel no ADF

Ciclo de funcionamento
diário de fiabilidade
Interfaces

Fonte de luz
Controladores

Software

Peso

Garantia padrão

Dimensões (L x P x A)
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Gama de digitalizadores
de mesa
A gama de digitalizadores de mesa digitaliza de forma
rápida e fácil documentos de qualquer formato ou tamanho.
Ideal para digitalizar formas irregulares ou artigos frágeis,
bem como livros e suportes encadernados.

Modelo

Deteção
automática
de papel

Digitalização
ADF de elevada
velocidade
com duplex

Digitalize até
8000 páginas
por dia

Versões
de rede

Função de alta
resolução

WorkForce
DS-1630

WorkForce
DS-1660W

WorkForce
DS-6500

WorkForce
DS-7500

WorkForce
DS-50000

WorkForce
DS-60000

WorkForce
DS-70000

Expression
12000XL

Expression
12000XL Pro

Velocidade de
digitalização
monocromática

25 ppm/10 ipm

25 ppm/10 ipm

25 ppm/50 ipm

40 ppm/80 ipm

4 seg./página

40 ppm/80 ipm

70 ppm/140 ipm

12 ppm

12 ppm

Velocidade de
digitalização a cores

25 ppm/10 ipm

25 ppm/10 ipm

25 ppm/50 ipm

40 ppm/80 ipm

4 seg./página

40 ppm/80 ipm

70 ppm/140 ipm

12 ppm

12 ppm

Capacidade do
alimentador
automático de folhas

50 páginas

50 páginas

100 páginas

100 páginas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Gramagem do papel
no ADF

50 - 120 g/m²

50 - 120 g/m²

50 - 128 g/m²

50 - 128 g/m²

N/A

50 - 128 g/m²

35 - 128 g/m²

N/A

N/A

Sensor ultrassónico

P

P

P

P

N/A

P

P

N/A

N/A

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

600 x 600 ppp

Resolução de
digitalização
(Horizontal x Vertical)
Ciclo de funcionamento
diário de fiabilidade
Interfaces

Fonte de luz
Controladores

Software

1200 x 1200 ppp 1200 x 1200 ppp 1200 x 1200 ppp 1200 x 1200 ppp

2400 x 4800 ppp 2400 x 4800 ppp

1500

1500

3000

4000

N/A

5000

8000

N/A

N/A

USB 3.0

USB 3.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

Tecnologia LED
ReadyScan

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA

TWAIN, WIA

Epson Scan 2,
SilverFast Ai
ver 8.8

Epson Scan 2,
SilverFast Ai
ver 8.8

Conjunto
Conjunto
Conjunto
Conjunto
Conjunto
Conjunto
Conjunto
de software
de software
de software
de software
de software
de software
de software
Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document
Capture,
Capture,
Capture,
Capture,
Capture,
Capture,
Capture,
Epson Scan
Epson Scan
Epson Scan
Epson Scan
Epson Scan
Epson Scan
Epson Scan

Digitalização Push/Pull3

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

Pull/Push

N/A

N/A

Alinhamento automático

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Melhoramento de texto

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Melhoria das cores RGB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Dropout de cores RGB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Ignorar página em
branco

P

P

P

P

N/A

P

P

N/A

N/A

Agrafagem A3

P

P

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Remoção de furos

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Rotação automática

P

P

P

P

P

P

P

P

P

3,7 kg

3,7 kg

9,8 kg

9,8 kg

14,8 kg

26,9 kg

26,9 kg

14,3 kg

20,5 kg

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

12 meses
de assistência
no local

451 x 315 x
120 mm

451 x 315 x
120 mm

495 x 360 x
217 mm

495 x 360 x
217 mm

640 x 468 x
156 mm

640 x 522 x
289 mm

640 x 522 x
289 mm

656 x 458 x
158 mm

656 x 460 x
292 mm

Peso

Garantia padrão

Dimensões (L x P x A)
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Software
O conjunto de software Document Capture facilita aos utilizadores
principiantes e experientes a integração dos digitalizadores
Epson em qualquer fluxo de trabalho de documentos.
Capturar
Capturar e armazenar documentos eletrónicos: digitalização para a cloud, FTP e Microsoft SharePoint.

Melhorar

Separar

Encaminhar

Melhore a qualidade das
imagens digitalizadas para só
criar ficheiros com a máxima
qualidade.

Separe e ordene os documentos,
com funcionalidades de separação
automática de documentos.

Encaminhe facilmente os
documentos na sua empresa
com o Document Capture.

1.

1.

1.

Rodado automaticamente

2. Alinhado
3. Texto melhorado
4. Resolução
5. Remoção de furos

OCR

2. Página fixa
3. Página em branco

Digitalizar para a Web
ou pasta de rede local

2. Digitalizar para E-mail

4. Código de barras

3. Digitalizar para
imprimir

5. Código bidimensional

4. Serviços de cloud

6. Nome de formulário

5. Aplicações Windows

6. Saída dupla

6. SharePoint

Além disso, a Epson permite ligar às soluções de gestão de documentos existentes via TWAIN,
ISIS, ICA ou WIA. Para mais informações, contacte o apoio ao cliente local.

Epson Device Admin
A nossa versão mais recente do EDA facilita a gestão de um
parque completo de impressoras e digitalizadores remotamente2:
com controlo total, incluindo a capacidade para instalar, configurar,
monitorizar, fazer a manutenção e resolver os problemas dos seus
dispositivos para aumentar a produtividade e as poupanças.
Monitorização e gestão centralizada dos dispositivos
Aumento da eficiência graças a uma interface intuitiva
Resolver problemas e reportar a atividade dos dispositivos
www.epson.eu/device-admin
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Digitalização de qualidade superior
com qualquer formato
Digitalize itens desde um pequeno selo ou até uma planta em formato A0 com vários
dispositivos concebidos para se adequarem a uma ampla gama de requisitos.

Soluções de
digitalizadores com
alimentação de folhas

Soluções de
digitalizadores
de secretária

Soluções de
digitalizadores
de grande formato

Soluções de
digitalizadores
multifunções

Soluções
de digitalizadores
gráficos

Soluções de
digitalizadores
de cheques

A8550_Business Scanner Range_Brochure_1PT_04/20

Para mais informações, visite: www.epson.pt/business-scanner

1.
2.
3.
4.

A funcionalidade NFC é suportada apenas nos dispositivos Android
Impressoras/multifunções laser e jato de tinta profissionais, Digitalizadores profissionais e Impressoras de grande formato com ligação em rede
Digitalização Pull/Push com o conjunto de software Document Capture Suite
A Unidade de interface de rede desativa a interface USB

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt
Epson Ibérica S.A
Serviço Pós-Venda: 707
Epson.PT
Sucursal em Portugal
222 000
Telefone: 213 035 400
Pré Venda: 707 222 111
@Epson_PT
Fax: 213 035 490
9:00 – 18:00 (dias úteis)
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

@EpsonPortugal
epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

