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Χάρη στον Epson Perfection V370 Photo, που περιλαμβάνει 
ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης διαφανειών για εύκολη σάρωση 
διαφανειών, φιλμ και αρνητικών, έχετε σαρώσεις φωτογραφιών A4 
ανώτερης ποιότητας. Χάρη στην υψηλή οπτική ανάλυση 4.800 dpi του 
σαρωτή και την τεχνολογία CCD (συσκευή συζευγμένου φορτίου), 
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάθε λεπτομέρεια θα αποτυπωθεί με 
εξαιρετική ακρίβεια.

Η τεχνολογία ReadyScan LED της Epson αποδίδει σαρώσεις άμεσα με ουσιαστικά 
μηδενικό χρόνο προθέρμανσης και εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας με 
αποτέλεσμα να μειώνονται οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η σάρωση μεγάλων βιβλίων ή τρισδιάστατων αντικειμένων δεν αποτελεί πλέον 
πρόβλημα καθώς το κάλυμμα του Perfection V370 Photo περιλαμβάνει επεκτεινόμενη 
άρθρωση που ανοίγει σε γωνία έως 180 μοιρών. Ακόμη κι αν κάποια μέρη του βιβλίου 
ή του αντικειμένου που σαρώνεται δεν είναι σε επαφή με τη γυάλινη επιφάνεια του 
σαρωτή, παραμένουν ωστόσο εστιασμένα και η αποτύπωσή τους γίνεται σωστά. Αυτό 
προκύπτει καθώς η τεχνολογία αισθητήρα εικόνας CCD της Epson εξασφαλίζει 
μεγαλύτερο βάθος πεδίου από την τεχνολογία CIS (αισθητήρας επαφής εικόνας) που 
χρησιμοποιείται στους περισσότερους σαρωτές της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Ο σαρωτής Perfection V370 Photo είναι εύχρηστος και σας επιτρέπει να 
πραγματοποιείτε εύκολα σάρωση σε email με το άγγιγμα ενός κουμπιού ή σάρωση σε 
πολυσέλιδο PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Διατίθενται και άλλες χρήσιμες 
λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και εγγράφων, με χρήση του παρεχόμενου 
λογισμικού: Με το Epson Easy Photo Fix ξαναζωντανεύετε τις πρωτότυπες 
φωτογραφίες σας αποκαθιστώντας τα ξεθωριασμένα χρώματα, αφαιρώντας τη σκόνη 
και τις γρατσουνιές και προσαρμόζοντας τον κόντρα φωτισμό. Το λογισμικό Οπτικής 
Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) σάς επιτρέπει να αντιγράφετε, να επικολλάτε και να 
επεξεργάζεστε κείμενο από σαρωμένα έγγραφα. Παράλληλα, το Epson Document 
Capture σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε απευθείας σάρωση σε υπηρεσίες 
αποθήκευσης σε cloud, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στις σαρώσεις σας από 
οποιονδήποτε υπολογιστή ή κινητή συσκευή.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

4.800 dpi για ανώτερη ποιότητα
Σάρωση διαφανειών, φιλμ και αρνητικών
Σάρωση βιβλίων και τρισδιάστατων 
αντικειμένων
Σάρωση σε email ή σε χώρο αποθήκευσης 
στο cloud
Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος



Epson Perfection V370 Photo

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τύπος σαρωτή Σαρωτής flatbed
Ανάλυση σάρωσης 4.800 DPI x 9.600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική πυκνότητα 3,2 Dmax
Βάθος χρώματος Είσοδος: 48 Bit Χρώμα, Έξοδος: 48 Bit Χρώμα

ΣΑΡΩΤΈΣ
Πηγή φωτός Τεχνολογία LED ReadyScan

SCANNING FEATURES
Χαρακτηριστικά Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Αυτόματη διαίρεση περιοχής, Βελτίωση χρωμάτων 

RGB, Βελτίωση κειμένου, Κάλυψη θαμπώματος
Μορφές αντιγράφων Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης
Βελτίωση εικόνας Μείωση κουκίδων, Print Image Matching II

CONNECTIVITY
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου B

ΓΕΝΙΚΆ
Supply Voltage AC 200 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις 280 x 430 x 41 (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 2,2 kg
Περιεχόμενο λογισμικό ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson 

Copy Utility, Epson Document Capture Pro, Epson Event Manager, Epson Scan
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac OS 10.3+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, 
Windows XP x64

Υγρασία αέρα Λειτουργία 10% - 80%
Θερμοκρασία Λειτουργία 5° C - 35° C

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU B11B207313

Γραμμωτός κωδικός 8715946522388

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 133 x 496 x 401 mm

Carton Weight 3,9 kg

Μέγεθος παλέτας 60 Τεμάχια (12 x 5)

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Έγγραφο εγγύησης
Οδηγίες χρήσης
Καλώδιο USB
Λογισμικό (CD)
Κύρια συσκευή
Τροφοδοτικό

OPTIONAL ACCESSORIES

3yrs on-site swap
 SEEIS0001

3yrs return to base
 SEEIS0055

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


