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Σάρωση υψηλής ταχύτητας με εύχρηστες δυνατότητες προηγμένης 
επεξεργασίας για εύκολη και αποδοτική διαχείριση εγγράφων.

Δημιουργήστε ένα καλύτερο επαγγελματικό περιβάλλον με την υποστήριξη ενός 
παγκόσμιου ηγέτη στη σάρωση εγγράφων. Εκεί όπου τα περιβάλλοντα σάρωσης 
εγγράφων μεγάλου όγκου συναντούν την ανάγκη για ακεραιότητα εγγράφων, ο 
WorkForce DS-870 προσφέρει κορυφαία απόδοση με εύχρηστες δυνατότητες για να 
έχετε τον έλεγχο των εγγράφων σας.

Όγκος και ταχύτητα
Με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 100 σελίδων , ταχύτητα σάρωσης 65 σελ./λεπτό ή 
130 εικόνες/λεπτό και συνεχή σάρωση με λειτουργία αυτόματης τροφοδοσίας, ο 
WorkForce DS-870 διεκπεραιώνει τις εργασίες μεγάλου όγκου γρήγορα και αποδοτικά. 
Διαθέτει επίσης δυνατότητα USB 3.0 υψηλής ταχύτητας για γρήγορη μεταφορά 
δεδομένων και προγράμματα οδήγησης TWAIN, WIA και ISIS για ενισχυμένη 
συμβατότητα με συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

Αποδοτική επεξεργασία εγγράφων
Οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τις διαφορετικές μορφές των εγγράφων 
που θέλουν να αποτυπώσουν: προσφέρει την ευρύτερη δυνατότητα διαχείρισης μέσων 
της Epson από χαρτί 27 gsm έως 413 gsm, καθώς και λειτουργία σάρωσης χαρτιού 
μεγάλου μήκους έως 6.096 χιλ. Για τα έγγραφα που δεν μπορούν να σαρωθούν μέσω 
του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων, διατίθενται τρεις διαφορετικές λύσεις επίπεδου 
σαρωτή μεγέθους έως A3. Η αργή λειτουργία μειώνει την τριβή των εγγράφων 
ελαττώνοντας την ταχύτητα των κυλίνδρων, για ευκολότερη αποτύπωση εύθρυπτων ή 
φθαρμένων εγγράφων, χωρίς να αυξάνεται το μέγεθος αρχείου. Το Ενεργό σύστημα 
κυλίνδρων διαχωρισμού αποτρέπει τις κουραστικές διπλές τροφοδοτήσεις εγγράφων 
διασφαλίζοντας ότι σαρώνονται όλα τα χαρτιά. Ακόμη, χάρη στη λειτουργία παράλειψης 
σε περίπτωση ανίχνευσης διπλής τροφοδότησης (DFDS), μπορείτε να σαρώνετε 
δύσκολα είδη μέσων, όπως φακέλους ή έγγραφα με σημειώσεις post-it.

Λογισμικό βελτίωσης εικόνων και διαχείρισης εγγράφων
Το λογισμικό Epson Scan 2.0 διευκολύνει την επεξεργασία εικόνων με δυνατότητες 
όπως ίσιωμα και αυτόματη περιστροφή, ενώ το Document Capture Pro αποτελεί μια 
εύχρηστη λύση για την αποτύπωση και την αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων με το 
πάτημα ενός κουμπιού.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Γρήγορη και αποδοτική σάρωση
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 
σελίδων και ταχύτητα σάρωσης 65 
σελ./λεπτό
Μικρή ανάγκη για παρέμβαση
Ενεργό σύστημα κυλίνδρων διαχωρισμού 
για αποτροπή της διπλής τροφοδότησης
Προαιρετικός επίπεδος σαρωτής
Επιλογή από το κιτ μετατροπής ή σύνδεση 
στον DS-5500 (A4) ή στον DS-50000 (A3)
Λειτουργία αυτόματης σάρωσης
Γρήγορη επεξεργασία χαρτιών διαχειρίσιμου 
όγκου.
Προαιρετική διασύνδεση δικτύου
Εύκολη κοινή χρήση μεταξύ χρηστών με τη 
λειτουργία push scan και προκαθορισμένα 
προφίλ εργασιών



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051
Roller Assembly Kit
B12B819031
Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
Cleaning Kit
B12B819291
διασύνδεσης δικτύου
B12B808451
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Κύρια συσκευή
Warranty card
Οδηγίες τοποθέτησης
Τροφοδοτικό AC
Καλώδιο USB
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
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