
Perfection V19
ADATLAP

Archiválja, tárolja és ossza meg képeit és dokumentumait gyorsan és 
egyszerűen ezzel az irodában vagy otthon egyaránt használható 
stílusos, kompakt szkennerrel

A könnyen használható, USB tápellátással rendelkező szkenner új, elegáns és 
helytakarékos kialakítást kapott. A beépített állvánnyal rugalmasságot biztosít, mivel 
függőlegesen is használhatja a szkennert, így helyet takaríthat meg. A 4800 dpi 
felbontással és a gyors szkennelési sebességgel a V19 segít a kiváló minőségű 
eredményeket gyorsan elérni. Egyszerűen tárolhatja és oszthatja meg a fényképeket 
online, ha közvetlenül a Facebookra és a Picasa-ra szkenneli őket.

Ultra kompakt és rendezett megjelenésű
A V19 energiaellátását és csatlakoztatását egyetlen Mikro USB biztosítja, így nincs 
szükség kábelkötegre és a munkaterület rendezett marad. Az eszköz rendelkezik egy 
beépített állvánnyal is, így rugalmas szkennelést tesz lehetővé a rendelkezésre álló 
helyen. 
Kiváló minőségű eredmény gyorsan
Az Epson ReadyScan LED technológiájának köszönhetően azonnal, bemelegedési idő 
nélkül elkezdheti a szkennelést. Még a régi fényképek is a lehető legjobban néznek ki 
az Epson Easy Photo Fix szoftvernek köszönhetően, amely a por eltávolításával, a 
kifakult színek helyreállításával és a háttérvilágítás korrekciójával javítja a szkennelés 
minőségét. Még a szkennelt dokumentumok is nagyszerűen néznek ki, mivel a V19 a 
képminőség javító funkciók széles skálájával rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a 
szöveg élességének javítását és a kétoldalas dokumentumok esetén eltüntetik a 
nemkívánatos átütéseket. 
Kényelmes
A szkennelés megkönnyítése és gyorsítása érdekében a V19 négy egyérintéses 
nyomógombbal rendelkezik, így egyetlen gombnyomással szkennelheti, másolhatja le 
és oszthatja meg a beolvasott anyagokat, vagy alakíthatja át a beszkennelt 
dokumentumokat többoldalas kereshető PDF fájlokká1. Testreszabott szkennelési 
feladatokat is rendelhet mind a négy gombhoz, elmentheti az olyan beállításokat, mint 
a felbontás, a formátum és a mentés helye, hogy felgyorsítsa az ismétlődő szkennelési 
munkákat. A további sokoldalúság érdekében a teljesen leszerelhető fedél lehetővé 
teszi a vastag könyvek, fotóalbumok és más bekötött anyagok szkennelését. Továbbá 
egyszerűen megoszthatja fotóit családjával és barátaival, ha közvetlenül a Facebookra 
és a Picasa-ra szkenneli őket.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Nagy felbontású (4800 dpi) szkennelés
Fényképek és dokumentumok szkennelése 
kiváló minőségben
Áramellátás és csatl. mikro USB kábel 
segítségével
Nincs szükség hálózati adapterre vagy külön 
tápkábelre
Beépített állvány a függőleges 
szkenneléshez
Több szabad hely marad az asztalon vagy a 
pulton.
Négy egyérintéses nyomógomb
Gyors szkennelés az ismétlődő szkennelési 
munkák megkönnyítésére
Intelligens szoftver
Készítse el a lehető legjobb szkennelt képet, 
majd tárolja és ossza meg a fényképeket 
online



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Szkenner típusa Síkágyas szkenner
Szkennelés felbontása 4.800 dpi x 4.800 dpi (vízszintes x függőleges)
Optical Resolution Main 4.800 dpi
Színmélység Bemenet: 48 Bit Színek , Kimenet: 24 Bit Színek
Szkennelési távolság 
(maximum)

216 mm x 297 mm (vízszintes x függőleges)

SZKENNER
Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor)
Fényforrás Fehér LED
Scanning Method Fixed documents and moving carriage
Kimeneti felbontás 50~6400 (1 dpi step) dpi

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK
Jellemzők RGB színkiejtés, Automatikus oldalfelosztás, Szövegjavítás, Scan to Cloud Storage, Scan to 

Selected Photo Sharing Websites, 4 nyomógomb (PDF, küldés, másolás, indítás), Beépített 
állvány a függőleges szkenneléshez

Kiadvány-formátum Szkennelés JPEG-be, Szkennelés TIFF-be, Szkennelés PDF-be, Szkennelés kereshető PDF-be
Képminőség javítása Poreltávolítás, Háttérfény-korrekció, Színhelyreállítás

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók USB 2.0 Micro-AB

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 249 x 364 x 39 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 1,5 kg
Mellékelt szoftverek Epson Copy Utility, Epson Easy Photo Scan, Epson Scan
Kompatibilis operációs rendszerMac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 

vagy újabb verzió
Páratartalom Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 20% - 80%
Hőmérséklet Üzemeltetés 10°C - 35°C, Tárolás -20°C - 60°C

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU B11B231401

Vonalkód 8715946544281
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Perfection V19

A DOBOZ TARTALMA

Garancia dokumentum
Használati utasítás (CD)
USB-kábel
Beállítási utasítás
Nyomtató
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő 
szoftverek (CD)

1.  – Csak Windows

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


