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Έξυπνος, ασφαλής επαγγελματικός σαρωτής με ενσωματωμένη 
δυνατότητα δικτύωσης και έξυπνα χαρακτηριστικά για γρήγορη, 
μεγάλου όγκου σάρωση και κυκλοφορία.

Ο WorkForce DS-780N είναι ο πιο έξυπνος επαγγελματικός σαρωτής της Epson. 
Πρόκειται για ένα διαδραστικό μοντέλο με οθόνη αφής και τροφοδότη φύλλων που 
διαθέτει ενσωματωμένη δικτύωση που διευκολύνει την κοινή χρήση εγγράφων, και μια 
σειρά πρωτοποριακών δυνατοτήτων ώστε να διασφαλίζεται μέγιστη ασφάλεια, έλεγχος 
και ευελιξία διαχείρισης εγγράφων.

Γρήγορη σάρωση μεγάλου όγκου
Ο DS-780N είναι σχεδιασμένος για δικτυακή σάρωση μεγάλου όγκου, με αυτόματο 
τροφοδότη εγγράφων 100 σελίδων (ADF), πολύ υψηλή ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης 
45 σελίδων ανά λεπτό/90 εικόνων ανά λεπτό στα 300 dpi και USB 3.0 για άμεση 
σύνδεση με υπολογιστές. 

Έξυπνες δυνατότητες για βελτίωση της ροής εργασιών
Πρωτοποριακές δυνατότητες διευκολύνουν τη σάρωση, συμπεριλαμβανομένης μιας 
πρωτοεμφανιζόμενης στο χώρο αργής λειτουργίας¹ για ευαίσθητα έγγραφα και 
δυνατότητα παράλειψης σε περίπτωση ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας που επιτρέπει 
τη σάρωση στοιχείων, όπως φάκελοι και έγγραφα με σημειώσεις post-it. Μια 
διαισθητική έγχρωμη οθόνη αφής LCD κάνει τη σάρωση εύκολη και εξασφαλίζει τη 
δημιουργία εργασιών χωρίς να απαιτείται υπολογιστής.

Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά δικτύωσης και ασφάλειας
Ο DS-780N με ενσωματωμένη δυνατότητα δικτύωσης αποτελεί την ιδανική λύση για τη 
δημιουργία μιας ομάδας σαρωτών. Το λογισμικό Document Capture Pro 2.0 της 
Epson² προσφέρει πλήρη έλεγχο και ασφάλεια, επιτρέποντας την κεντρική διαχείριση 
των πρωτοκόλλων εργασίας, ομάδας, συσκευής και πρόσβασης. Υπάρχει δυνατότητα 
ελέγχου ταυτότητας χρήστη μέσω κωδικού PIN, κάρτας IC τρίτου μέρους ή καταλόγου 
χρηστών (LDAP), με πίνακα ελέγχου που διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος για την 
αποτροπή παρεμβάσεων στη συσκευή. Προκαθορισμένα προφίλ εργασιών 
διασφαλίζουν την αποστολή των σαρώσεων στις σωστές τοποθεσίες.

Αναφορές χρήσης και ειδοποιήσεις συντήρησης
Χρησιμοποιώντας το Epson Device Admin ή το Document Capture Pro Server, ο DS-
780N ειδοποιεί το διαχειριστή σε περίπτωση που χρειάζεται συντήρηση και προσφέρει 
λεπτομερείς αναφορές χρήσης, οι οποίες δηλώνουν με σαφήνεια ποιες συσκευές 
χρησιμοποιούνται περισσότερο και πόσες σαρώσεις πραγματοποίησαν ώστε να είναι 
δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση της ομάδας.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Ενσωματωμένη δυνατότητα δικτύωσης
Γρήγορη και εύκολη σύνδεση και ρύθμιση με 
κάρτα IC και σύνδεση LDAP
Γρήγορη σάρωση μεγάλου όγκου
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 
φύλλων και σάρωση 45 σελίδων ανά λεπτό 
στα 300 dpi
Εξαιρετική ασφάλεια και έλεγχος
Κεντρική διαχείριση συσκευών και εργασιών 
και πίνακας ελέγχου με δυνατότητα 
κλειδώματος
Καινοτόμες λειτουργίες ροής εργασιών
Πρωτοποριακή στον κλάδο αργή λειτουργία 
και δυνατότητα παράλειψης σε περίπτωση 
ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας
Έγχρωμος πίνακας ελέγχου LCD
Διαισθητικά χειριστήρια αφής για εύκολη 
επεξεργασία των εργασιών



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΆ
Οδηγός TWAIN, WIA, ISIS
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Linux, 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 Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 
R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, 
Έκδοση XP Professional x64

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τύπος σαρωτή Σαρωτής με τροφοδότη φύλλων
Ανάλυση σάρωσης 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size 50,8 mm x 50,8 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size 215,9 mm x 6.096 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Επαγγελματικές κάρτες, Πιστωτικές κάρτες, Νομικά 

ζητήματα, Executive
Βάθος χρώματος Είσοδος: 30 Bit Χρώμα / 10 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor Yes

ΣΑΡΩΤΈΣ
Πηγή φωτός Τεχνολογία LED ReadyScan

SCAN SPEED
Ταχύτητα σάρωσης Μονόχρωμο: 45 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 45 Σελίδες / λεπτό , resolution: 200 / 300 dpi, 

Μονόχρωμο: 90 Εικόνες/min - Χρώμα: 90 Εικόνες/min , resolution: 200 / 300 dpi

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
ADF Paper Setting Capacity 100 Φύλλα
Reliability Daily Duty Cycle 5.000 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης Yes

SCANNING FEATURES
Χαρακτηριστικά Υπερπήδηση κενών σελίδων, Λειτουργία συρραφής Α3, Αφαίρεση κενών, Αυτόματη διόρθωση 

λοξής θέσης, Αυτόματη αναγνώριση πολλαπλών εγγράφων, δημιουργία δύο αντιγράφων εικόνων 
(μόνο στα Windows), αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Κάλυψη θαμπώματος, 
Μείωση παραμόρφωσης moire, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Πλήρες ζωνικό 
OCR

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

File compression features Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF Compression
Προηγμένη ενοποίηση 
εγγράφων

Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft 
SharePoint®, Σάρωση για εκτύπωση, Σάρωση σε μορφή αρχείου web, Σάρωση σε μορφή αρχείου 
δικτύου

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις USB 3.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Network Interface Panel / UnitBuilt-in

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU B11B227401

Γραμμωτός κωδικός 8715946629742

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 363 x 257 x 305 mm

Carton Weight 4,8 kg

Μέγεθος παλέτας 9 Τεμάχια

WorkForce DS-780N

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Καλώδιο USB
Έγγραφο εγγύησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Roller Assembly Kit
B12B819031
Cleaning Kit
B12B819291
Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051

1.  Σε σύγκριση με τους σαρωτές με τροφοδότη φύλλων,
εντός εύρους ταχύτητας 25 έως 45 σελίδων το λεπτό, με
βάση τα δεδομένα από τις τοποθεσίες web και τα φυλλάδια
των πέντε κορυφαίων σε πωλήσεις μοντέλων σαρωτών σε
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική για ολόκληρο το έτος
2016, σύμφωνα με τις πωλήσεις σαρωτών διαχείρισης
εγγράφων για ολόκληρο το έτος 2016 από την InfoSource.
2.  
3.  Απαιτείται λήψη από την ιστοσελίδα της Epson.

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.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


