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Ευέλικτος και γρήγορος, με το μικρότερο εμβαδό στην κατηγορία του1
και αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) υψηλής ταχύτητας για 
ενισχυμένη παραγωγικότητα.

Συνδυάζοντας έναν επίπεδο σαρωτή με την άνεση που παρέχει ένας αυτόματος 
τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 σελίδων, επιτρέπει τη σάρωση μιας ευρείας γκάμας 
απαιτητικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, δεμένων εγγράφων, 
διαβατηρίων και ευαίσθητων εγγράφων, ενώ παράλληλα σαρώνει, εύκολα και γρήγορα, 
στοίβες εγγράφων γραφείου. Χάρη στο μικρό εμβαδό του, τοποθετείται εύκολα σε 
γραφεία υποδοχής και περιβάλλοντα που επισκέπτονται πελάτες, καθώς και σε ομάδες 
εργασίας υποστήριξης γραφείων.

Έξυπνες λειτουργίες
Έξυπνες προσαρμογές χρωμάτων και εικόνας, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης 
περικοπής, της διόρθωσης στρέβλωσης, της αφαίρεσης κενών σελίδων και φόντου, με 
την τεχνολογία επεξεργασίας εικόνων της Epson. Χάρη στη λειτουργία εγγράφων 
μεγάλου μήκους, είναι δυνατή η σάρωση χαρτιού μήκους πάνω από τρία μέτρα (3.048 
χιλ.) μίας όψης.

Ενίσχυση της απόδοσης του γραφείου σας
Ένας από τους ταχύτερους σαρωτές στην κατηγορία του με ταχύτητα σάρωσης 25 
σελίδες το λεπτό. Η δυνατότητα διασύνδεσης USB 3.0 σημαίνει ότι δεν μειώνεται η 
ταχύτητα, ακόμα και κατά τη σάρωση με υψηλή ανάλυση 300 dpi. Σαρώστε και τις δύο 
όψεις μιας σελίδας με τη δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης για μεγαλύτερη άνεση. 
Δημιουργήστε έως 30 εργασίες με τον προαιρετικό πίνακα δικτύου και σαρώστε 
απευθείας σε τοποθεσίες διακομιστών, υπηρεσίες cloud και το Microsoft SharePoint. Το 
περιλαμβανόμενο λογισμικό της Epson επιτρέπει τη διπλή έξοδο εικόνας: σαρώστε και 
στείλτε έγγραφα μονομιάς σε δύο διαφορετικούς προορισμούς. Ο DS-1630 επιτρέπει, 
επίσης, την εύκολη σάρωση με ένα άγγιγμα σε φακέλους, email, ηλεκτρονικούς 
λογαριασμούς αποθήκευσης2 και άλλα.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Το μικρότερο μέγεθος στην κατηγορία του1
Τοποθετείται εύκολα τόσο σε γραφεία 
υποδοχής όσο και σε περιβάλλοντα 
υποστήριξης.
Σάρωση μεγάλης γκάμας εγγράφων
Όπως βιβλία, δεμένα έγγραφα, διαβατήρια 
και ευαίσθητα αντικείμενα
Έξυπνες ρυθμίσεις χρωμάτων και 
εικόνων
Αυτόματη περικοπή, διόρθωση στρέβλωσης, 
αφαίρεση κενών σελίδων και φόντου
Από τους ταχύτερους στην κατηγορία του
Ταχύτητα σάρωσης 25 σελίδων το λεπτό
Δυνατότητα διασύνδεσης USB 3.0
Δεν μειώνεται η ταχύτητα, ακόμα και κατά τη 
σάρωση με υψηλή ανάλυση 300 dpi



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τύπος σαρωτή Σαρωτής flatbed
Ανάλυση σάρωσης 1.200 DPI x 1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size 89 mm x 127 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size 210 mm x 3.048 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal
Optical Resolution (ADF) 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

ΣΑΡΩΤΈΣ
Πηγή φωτός Τεχνολογία LED ReadyScan

SCAN SPEED
Ταχύτητα σάρωσης Μονόχρωμο: 25 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 25 Σελίδες / λεπτό measured with size: A4 , resolution: 

200 / 300 dpi, Μονόχρωμο: 10 Εικόνες/min - Χρώμα: 10 Εικόνες/min measured with size: A4 , 
resolution: 200 / 300 dpi

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
ADF Paper Setting Capacity 50 Φύλλα
Reliability Daily Duty Cycle 1.500 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης Yes

SCANNING FEATURES
Χαρακτηριστικά Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Προηγμένη απόρριψη/βελτίωση χρωμάτων, 

Υπερπήδηση κενών σελίδων, Αφαίρεση κενών, Διευρυμένη επεξεργασία εικόνας, Αυτόματη 
διόρθωση λοξής θέσης, Βελτίωση χρωμάτων RGB, αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση 
κειμένου, Βελτίωση ακμών, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Barcode 
Recognition, Zonal OCR A & B support, Πλήρες ζωνικό OCR

Μορφές αντιγράφων BMP, Σάρωση σε μορφή αρχείου JPEG, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF, Σάρωση σε μορφή 
αρχείου TIFF πολλών σελίδων, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF/ 
σύνολο αρχείων, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Σάρωση σε μορφή 
αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A

File compression features Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF 
Compression, Συμπίεση JPEG

CONNECTIVITY
Συνδέσεις USB 3.0
Network Interface Panel / UnitΜε δυνατότητα επιλογής

Ethernet settings 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type 5-line LCD with Push Scan features
Protocol support TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
IPv6 support Yes
Panel Lock with password Yes (with Document Capture Suite)

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 451 x 315 x 120 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 3,7 kg
Οδηγός TWAIN, ISIS
Περιεχόμενο λογισμικό Epson Document Capture (Μόνο Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson 

Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 
Edition, Windows Vista, Windows Vista x64

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

WorkForce DS-1630

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Λογισμικό (CD)
Καλώδιο USB
Έγγραφα εγγύησης



OPTIONAL ACCESSORIES

διασύνδεσης δικτύου
B12B808451

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU B11B239401

Γραμμωτός κωδικός 8715946605630

WorkForce DS-1630

1.  Με βάση τα δεδομένα από τις τοποθεσίες web και τα
φυλλάδια των πέντε κορυφαίων σε πωλήσεις ανταγωνιστικών
μοντέλων σαρωτών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική για
ολόκληρο το έτος 2015, σύμφωνα με τις πωλήσεις σαρωτών
διαχείρισης εγγράφων για όλο το 2015 από την InfoSource.
2.  Με το λογισμικό Epson Document Capture εγκατεστημένο
σε συμβατά περιβάλλοντα Windows ή Mac.

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


