KARTA PRODUKTU

WorkForce DS-860N

WorkForce DS-860N z interfejsem sieciowym to najszybszy skaner
dwustronny z podajnikiem A4 spośród skanerów oferowanych przez
firmę Epson.
Funkcje szybkiego przetwarzania danych znacznie usprawniają obieg dokumentów w
organizacji. Document Capture Pro umożliwia wielu użytkownikom korzystanie z
funkcji Push Scan, a moduł interfejsu sieciowego oznacza, że model ten świetnie
sprawdzi się jako współużytkowane urządzenie sieciowe w urzędach, bankach i
placówkach opieki zdrowotnej.

Produktywność i wydajność
Skaner wyróżnia się niewielkimi wymiarami i świetną szybkością skanowania rzędu 65
stron albo 130 obrazów na minutę, nawet w rozdzielczości 300 dpi w kolorze. W
połączeniu ze sprzętową kompresją do formatu JPEG znacznie przyspiesza to
wykonywanie dużych zadań skanowania. Bezrtęciowa technologia ReadyScan
zapewnia natychmiastową gotowość do pracy.
Bezproblemowa integracja z systemami zarządzania dokumentami i usługami w
chmurze
Oprogramowanie Epson Document Capture Pro ułatwia integrację tego skanera
biznesowego z istniejącym systemem zarządzania dokumentami, co przyspiesza
pracę oraz umożliwia zapisywanie i konwertowanie zeskanowanych informacji, a także
dystrybuowanie ich do systemu przechowywania dokumentów. Ponadto funkcje
rozpoznawania kodów kreskowych i strefowego optycznego rozpoznawania znaków
pomagają zautomatyzować szczególnie uciążliwe procesy obróbki dokumentów.
Funkcja skanowania za pomocą jednego przycisku (Push Scan) pozwala skanować
bezpośrednio z urządzenia, za pośrednictwem sieci lub z portu USB, ułatwiając
wykonywanie zadań biurowych.
Oprogramowanie do skanowania w zestawie
Oprogramowanie Epson Scan zawiera szereg zaawansowanych funkcji obrazowania,
takich jak poprawa jakości tekstu i automatyczna korekcja przekosów, które zwiększają
wydajność i efektywność pracy. Umożliwia również skanowanie do plików docx, xlsx i
pptx.
Łatwe współużytkowanie w sieci Ethernet
Połączenie modułu interfejsu sieciowego z oprogramowaniem Document Capture Pro
umożliwia konfigurowanie poleceń „skanuj do”, takich jak „skanuj do wiadomości email”, „skanuj do programu Microsoft SharePoint™” czy „skanuj do chmury”,
bezpośrednio z panelu skanera.

KLUCZOWE CECHY
Łatwe współużytkowanie w sieci Ethernet
Moduł interfejsu sieciowego wraz z
Document Capture Pro umożliwia
konfigurowanie poleceń „skanuj do”
Epson Push Scan
Funkcje poprawy jakości tekstu i
automatycznej korekcji przekosów
zwiększają wydajność pracy
Duże szybkości skanowania
Bardzo szybkie skanowanie do 65 stron
/130 obrazów na minutę nawet w 300 dpi w
kolorze.
Integracja z systemami obiegu
dokumentów i usługami w chmurze
Document Capture Pro
Obsługa wielu sterowników
WIA, TWAIN i ISIS

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce DS-860N

TECHNIKA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Typ skanera

Skaner z podajnikiem

Rozdzielczość skanowania

600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

Minimalny rozmiar dokumentu 52 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo)
na ADF
Maksymalny rozmiar

216 mm x 3.048 mm (poziomo x pionowo)

dokumentu — automatyczny
podajnik dokumentów
Formaty papieru

A3 z funkcją igłowania, A4, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Plastikowe karty, Legal

Głębia kolorów

Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny

Ultradźwiękowy czujnik

Tak

OPCJONALNE AKCESORIA

SKANER
Źródło światła

Technologia diodowa ReadyScan

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA
Prędkość skanowania

monochromatyczny 65 Str./min. - Kolor: 65 Str./min. , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi,
monochromatyczny 130 obrazów/min - Kolor: 130 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 ,
Rozdzielczość: 200 / 300 dpi

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Pojemność

80 Arkusze

Dzienna wydajność

6.000 Strony

niezawodnej pracy
Skanowanie dwustronne

Tak

(dupleks)
FUNKCJE SKANOWANIA
Funkcje

Praca bez komputera, Spadek gęstości kolorów RGB, Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów
A3 (bez użycia arkusza przenoszącego), Usuwanie otworów po dziurkaczu, Wstępnie
zdefiniowane ustawienia, Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia
ukośnego, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu,
Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Rozpoznawanie
kodu kreskowego, Obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, Ręczna /
automatyczna separacja zadań, Scan to Cloud Storage

Formaty edycji

BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie
do zabezpieczonego PDF, PDF/A

Funkcje kompresji pliku

Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja PDF

ZŁĄCZA
Przyłącza

Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet

Panel interfejsu sieciowego

Wbudowany

Ustawienia Ethernet

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

Typ panelu

5-wierszowy panel LCD z funkcjami „Push Scan”

Obsługiwane protokoły

TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP

Blokada panelu z hasłem

Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu

300 x 166 x 158 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu

4,4 kg

Sterowniki

TWAIN, WIA, ISIS

INNE
Gwarancja

12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA
SKU

B11B222401BT

Kod kreskowy

8715946541624

Rozmiar palety

8 szt.

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

Karta gwarancyjna
Kabel USB
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Urządzenie podstawowe
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)

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

Carrier Sheet x 5
B12B813431
Cleaning Kit
B12B819291
Roller Assembly Kit
B12B813581

