
WorkForce DS-1660W
ADATLAP

Gyors és sokoldalú vezeték nélküli szkenner kategóriája1
legalacsonyabb helyigényével és a nagy sebességű ADF-fel a még 
nagyobb teljesítményért.

A síkágyas lapolvasó és az 50 oldalas ADF egyesítése teszi lehetővé a kihívást jelentő 
dokumentumok széles körű szkennelését, beleértve könyveket, kötött 
dokumentumokat, útleveleket és érzékeny cikkeket, miközben gyorsan és egyszerűen 
szkennelhet nagy mennyiségű irodai dokumentumot. A kis helyigényének 
köszönhetően egyszerűen helyezhető el front office és ügyfélkapcsolati környezetben, 
valamint back office munkacsoportokban egyaránt.

Intelligens tulajdonságok
Okos szín- és képbeállítási funkciók – az Epson képfeldolgozási technológiája: 
automatikus kivágás, dőléskorrekció, üreslap-eltávolítás és háttér-eltávolítás. A 
hosszúdokumentum-üzemmóddal több mint három méter (3048 mm) hosszú lapot 
olvashat be (csak egyoldalas).

Rugalmas elhelyezés
A kétoldalas beolvasás és az automatikus képtípus-felismerés növeli az irodai 
hatékonyságot, míg a DS-1660W esetében a Wi-Fi- és a Wi-Fi Direct-
csatlakoztathatóság még nagyobb kényelmet biztosít az olyan szervezeteknek, 
amelyek kifejezetten az ő környezetük számára készült szkennelési megoldást 
keresnek, és fontos nekik, hogy számos ember számára könnyen hozzáférhető legyen.
Az NFC funkció segítségével használja az Epson Scan App funkciót, hogy a mobil 
készüléke segítségével tudjon irányítani, szerkeszteni és a digitális képek minőségét 
javítani mentés és megosztás előtt.

Fokozza az irodai hatékonyságot
25 lapos szkennelési sebességével kategóriájában az egyik leggyorsabb. Az USB 3.0 
csatlakoztathatósággal nincs megállás szkennelés közben, még 300 dpi felbontásnál 
sem. A kétoldalas beolvasás mindkét oldal beolvasásánál lehetőséget ad a nagyobb 
kényelemre. A választható hálózati panellel készítsen akár 30 munkát, és szkenneljen 
közvetlenül a szerverekre, felhőszolgáltatásokba és a Microsoft SharePoint-ba. A 
mellékelt Epson-szoftver kétképes kimenetet tesz lehetővé; egy beolvasott 
dokumentumot egyszerre két célhelyre küldhet el. A DS-1660W támogatja az egyszerű, 
egyérintéses szkennelést mappákba, e-mailekbe, internetes tárhelyekre2 és további 
lehetőségekbe is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Kategóriájában a legkisebb helyigényű 
eszköz1
Egyszerűen elhelyezhető front és back office 
környezetben is.
Széles körű dokumentumok szkennelése
Akár könyvek, útlevelek, kötött 
dokumentumok vagy sérülékeny anyagok
Intelligens szín- és képbeállítás
Automatikus vágás, dőléskorrekció, üres lap 
és háttéreltávolítás
Az egyik leggyorsabb a kategóriában
25 lap/perc szkennelési sebesség
Vezeték nélküli és USB 3.0 csatlakozás
Válassza a rugalmasságot és a sebességet



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Szkenner típusa Síkágyas szkenner
Szkennelés felbontása 1.200 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
ADF Minimális 
dokumentumméret

89 mm x 127 mm (vízszintes x függőleges)

Maximális dokumentumméret-
ADF

210 mm x 3.048 mm (vízszintes x függőleges)

Papírformátumok A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal
Ultrahangos érzékelő Igen

SZKENNER
Fényforrás ReadyScan-LED technológia

SZKENNELÉSI SEBESSÉG
Szkennelés sebessége Monokróm: 25 Lap/perc - Szín: 25 Lap/perc , Felbontás: 200 / 300 dpi, Monokróm: 10 kép/perc , 

Felbontás: 200 / 300 dpi

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírkapacitás 50 Lapok
Javasolt napi átlagterhelés 1.500 Oldalak
Kétoldalas beolvasás Van

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK
Jellemzők Üres oldalak átugrása, Továbbfejlesztett képszerkesztés, Automatikus egyensúly-korrekció, 

automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Raszter eltávolítása, Teljes zónák szerinti OCR (optikai 
karakterfelismerés)

Kiadvány-formátum Szkennelés JPEG-be, Szkennelés TIFF-be, Szkennelés multi-TIFF-be, Szkennelés PDF-be, 
Szkennelés PDF-be/kötegelt, Szkennelés kereshető PDF-be

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók USB 3.0, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Hálózati interfész panel Választható

Ethernet beállítások 10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Teljes duplex / Félduplex
Panel típusa 5 soros LCD „Push scan” funkciókkal
Támogatott protokollok TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
IPv6-támogatás Igen
Panel zárolása jelszóval Igen (Document Capture Pro szoftverrel)

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 451 x 315 x 120 mm (szélesség x mélység x magasság)

EGYÉB
Garancia 12 hónap Helyszíni szerviz

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU B11B244401

Vonalkód 8715946605661

WorkForce DS-1660W

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
Szoftver (CD)
USB-kábel
Garancia dokumentumok

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Hálózati csatlakozó
B12B808451

1.  Európában, a Közel-Keleten és Afrikában az öt
legkeresettebb konkurens szkennermodell webhelyeiről és
brosúráiról gyűjtött adatok alapján, a teljes 2015-ös évre
vonatkozóan az InfoSource Document Management Scanner Sales
Full Year 2015 felmérése szerint.
2.  Kompatibilis Windows, vagy Mac eszközökre telepített
Epson Document Capture szoftver esetén.

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) 
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Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

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


