
WorkForce DS-6500N
KARTA PRODUKTU

Usprawnij procesy przepływu dokumentacji, korzystając z 
niezawodnego sieciowego skanera A4 dla grup roboczych

Ten sieciowy skaner A4 zaspokoi potrzeby firm poszukujących niezawodnego i 
uniwersalnego rozwiązania do skanowania i konwertowania dokumentów w celu ich 
elektronicznej archiwizacji i dystrybucji.

Skaner Epson WorkForce DS-6500N z automatycznym podajnikiem na 100 arkuszy 
oraz funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego i wykrywania podwójnych 
arkuszy umożliwia sprawne i bezproblemowe skanowanie z szybkością do 25 stron na 
minutę. Wydajność pracy dodatkowo zwiększają funkcje „skanuj do”*1 dostępne w 
aplikacji Document Capture Pro.

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

Wbudowany panel interfejsu sieciowego umożliwia pracę skanera Epson WorkForce 
DS-6500N w sieci i udostępnienie jego funkcji wielu użytkownikom. W połączeniu z 
oprogramowaniem Document Capture Pro panel interfejsu sieciowego umożliwia 
skanowanie za pomocą jednego przycisku oraz konfigurowanie funkcji „skanuj do”, 
takich jak „skanuj do wiadomości e-mail” lub do „skanuj do programu Microsoft 
SharePoint” co pozwala zwiększyć wydajność.
Funkcje te pozwalają w prosty sposób wykonywać skomplikowane zadania, co 
zwiększa zadowolenie użytkowników i pozwala ograniczyć niezbędne szkolenia.

Technologia Epson ReadyScan LED nie wykorzystuje rtęci, ogranicza czas 
nagrzewania i zapewnia niższy pobór mocy. Dzięki powyższym funkcjom to urządzenie 
biurowe jest bardziej przyjazne dla środowiska.

KLUCZOWE CECHY

Duża szybkość skanowania
Skanowanie do 25 stron/50 obrazów na 
minutę
Pojemny podajnik dokumentów
Automatyczny podajnik na 100 arkuszy
Bezproblemowa praca
Wykrywanie podwójnych arkuszy
Praca w sieci
Panel interfejsu sieciowego
Funkcje „Push-Scan”
Skanowanie za pomocą jednego przycisku*1



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Typ skanera Skaner płaski, Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu 
na ADF

100 mm x 148 mm (poziomo x pionowo)

Maksymalny rozmiar 
dokumentu — automatyczny 
podajnik dokumentów

215,9 mm x 1.016 mm (poziomo x pionowo)

Formaty papieru A4, A5, A6, B5, 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 25 Str./min. - Kolor: 25 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , 

Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 50 obrazów/min - Kolor: 50 obrazów/min pomiar 
za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Pojemność 100 Arkusze
Dzienna wydajność 
niezawodnej pracy

3.000 Strony

Skanowanie dwustronne 
(dupleks)

Tak

FUNKCJE SKANOWANIA
Funkcje Pomijanie pustych stron, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, 

Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne 
wykrywanie trybu czarno-białego i kolorowego, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku 
windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Ulepszona funkcja 
obcinania w celu automatycznego dopasowania wielkości, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja

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
Typ panelu 5-wierszowy panel LCD z funkcjami „Push Scan”

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU B11B205231BT

Kod kreskowy 8715946510873

Wymiary opakowania pojedynczego 250 x 400 x 290 mm

Waga pudełka 38,2 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Rozmiar palety 12 szt.

WorkForce DS-6500N

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Oprogramowanie (CD)
Kabel USB
Instrukcja obsługi (CD)
Karta gwarancyjna
Panel interfejsu sieciowego
Zasilacz

OPCJONALNE AKCESORIA

Roller Assembly Kit
B12B813481
Cleaning Kit
B12B819291

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

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


