
Epson WorkForce DS-70000N
KARTA PRODUKTU

Usprawnij procesy przepływu dokumentów dzięki temu niezawodnemu 
sieciowemu skanerowi produkcyjnemu A3

Urządzenie WorkForce DS-70000N umożliwia niezawodne skanowanie dokumentów w 
wysokiej jakości, a także ich konwertowanie i dystrybucję w ramach systemów 
zarządzania dokumentami. Ten skaner A3 stworzono z myślą o firmach, które skanują 
duże ilości dokumentów. Ponadto posiada on wbudowany panel interfejsu sieciowego 
umożliwiający udostępnianie urządzenia wielu użytkownikom.

To wysokowydajne urządzenie można łatwo zintegrować ze złożonymi systemami 
informatycznymi, aby szybko i sprawnie przetwarzać duże partie dokumentów. Dzięki 
szybkości skanowania do 70 str./min / 140 obr./min skaner gwarantuje łatwą obsługę 
trudnych i obszernych zadań. Szybką i bezproblemową pracę urządzenia zapewnia 
automatyczny podajnik na 200 arkuszy A3, funkcja skanowania obydwu stron podczas 
jednego przejścia oraz wykrywanie podwójnego pobrania arkuszy.

Wbudowany panel interfejsu sieciowego umożliwia pracę skanera w sieci i 
udostępnienie jego funkcji wielu użytkownikom. W połączeniu z rozwiązaniami 
oprogramowania Document Capture Pro, panel interfejsu sieciowego umożliwia 
użytkownikom skanowanie za pomocą przycisku oraz konfigurowanie funkcji 
skanowania bezpośrednio do wiadomości e-mail lub do aplikacji Microsoft 
SharePoint®. Dzięki tym funkcjom można w prosty sposób wykonywać skomplikowane 
zadania.

Oprogramowanie Document Capture Pro ułatwia integrację skanera z istniejącym 
systemem zarządzania dokumentami, przyspieszając pracę i zapewniając 
użytkownikom możliwość zapisywania, konwertowania i dystrybucji zeskanowanych 
dokumentów w niemal każdym systemie przechowywania dokumentów i zarządzania 
nimi.

Oprogramowanie Document Capture Pro Server usprawni pracę firm wymagających 
zaawansowanych funkcji skanowania jednym przyciskiem oraz innych funkcji programu 
Document Capture Pro na udostępnionych urządzeniach bez potrzeby instalowania 
oprogramowania na poszczególnych komputerach.

Technologia Epson ReadyScan LED ogranicza czas nagrzewania i zapewnia niższy 
pobór mocy.

KLUCZOWE CECHY

Bardzo szybkie skanowanie
Szybkość skanowania 70 str./min / 140 
obr./min
Pojemny automat. podajnik
Automatyczny podajnik na 200 arkuszy A3
Bezproblemowa praca
Wykrywanie podwójnych arkuszy
Praca w sieci
Panel interfejsu sieciowego
Funkcje „Push-Scan”
Skanowanie po naciśnięciu jednego 
przycisku*1



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Typ skanera Skaner płaski, Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość skanowania 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu 
na ADF

68 mm x 120 mm (poziomo x pionowo)

Maksymalny rozmiar 
dokumentu — automatyczny 
podajnik dokumentów

297 mm x 2.540 mm (poziomo x pionowo)

Formaty papieru A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive
Głębia kolorów Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik Tak

SKANER
Źródło światła Technologia diodowa ReadyScan

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA
Prędkość skanowania monochromatyczny 70 Str./min. - Kolor: 70 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , 

Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 140 obrazów/min - Kolor: 140 obrazów/min 
pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Dzienna wydajność 
niezawodnej pracy

8.000 Strony

Skanowanie dwustronne 
(dupleks)

Tak

FUNKCJE SKANOWANIA
Funkcje Pomijanie pustych stron, Rozszerzona edycja obrazu, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, 

Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne 
rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Automatyczne wykrywanie trybu czarno-białego i 
kolorowego, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, 
Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Korekcja 
grzbietu książki, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Obsługa 
strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, Ręczna / automatyczna separacja 
zadań

Formaty edycji JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do PDF / partia, Skanowanie do 
szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A

Funkcje kompresji pliku Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF
Zaawansowana integracja 
dokumentu

Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie 
do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu

ZŁĄCZA
Przyłącza Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Panel interfejsu sieciowego Wbudowany

Ustawienia Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/połowiczny druk dwustronny

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU B11B204331BT

Kod kreskowy 8715946510606

Wymiary opakowania pojedynczego 750 x 875 x 534 mm

Waga pudełka 38,2 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Rozmiar palety 3 szt.

Epson WorkForce DS-70000N

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Panel interfejsu sieciowego
Kabel zasilający
Instrukcja montażu
Oprogramowanie (CD)
Karta gwarancyjna

OPCJONALNE AKCESORIA

Roller Assembly Kit
B12B813501
Cleaning Kit
B12B819291

1.  Skanowanie do wiadomości e-mail, do FTP, do Microsoft
SharePoint, do druku, do folderów internetowych, do
folderów sieciowych, do Google Docs

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

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


