
WorkForce DS-570W
ADATLAP

A vezeték nélküli lapbehúzó dokumentumszkenner választás 
forradalmasítja a munkafolyamatokat okos funkciókkal a különböző 
típusú dokumentumok beolvasása érdekében. 

A kiváló nyomathordozó-kezelés és az innovatív, okos funkciók magas szintű 
adatintegritásról gondoskodnak, így a vezeték nélküli WorkForce DS-570W rendkívül 
hatékonyan és egyszerűen képes beilleszkedni a szervezet munkafolyamatába. Az 50 
oldalas dokumentumadagolóval, a 35 lap/perc és 70 oldal/perc sebességgel, valamint 
Wi-Fi, NFC és USB 3.0 csatlakoztathatósággal gyorsan csatlakozhat, beolvashat,, 
szerkeszthet és megoszthat üzleti dokumentumokat.

Az intelligens funkció javítja a hatékonyságot, a precizitást és az 
adatmegbízhatóságot
A kategóriában elsőként bevezetett lassú üzemmódnak köszönhetően1 a gyűrött vagy 
sérülékeny dokumentumok beolvasása, a dupla lapadagolás-érzékelésnek 
köszönhetően pedig a legnagyobb kihívást jelentő nyomathordozók beolvasása is 
gyerekjáték. Az aktív elválasztógörgő-rendszer megakadályozza a nehézkes 
dokumentumok kétszeri beolvasását a Kétszeri Beolvasást Akadályozó Érzékelés 
(DFDS) funkció segítségével a kihívást jelentő dokumentumokat, például borítékokat, 
vagy a post-it jegyzeteket is be tudja szkennelni. Az Automatikus szkennelési mód 
lehetővé teszi nagy számú dokumentum egy fájlként történő feldolgozását.
Különösen sokoldalú
Az egymenetes, kétoldalas szkennelés biztosítja a gyors dokumentumfeldolgozást, 
miközben lehetővé teszi sokféle nyomathordozó szkennelését, akár vékony 27 g/nm 
papír, akár vastag 413 g/nm karton esetén is. Az azonnal felismert A3-as hordozó 
felgyorsítja a folyamatot, a nagyobb dokumentumok automatikus digitális 
összefűzésével.
Sokoldalú csatlakoztathatóság
Ezzel a vezeték nélküli, lapadagolós szkennerrel a vezeték nélküli funkció 
segítségével könnyedén szkennelheti a dokumentumokat mobileszközre, táblagépre 
és Wi-Fi-kompatibilis munkaállomásokra. A beépített NFC lehetővé teszi a Wi-Fi 
csatlakoztathatóságot. A nagy sebességű 3.0 USB a TWAIN és WIA 
illesztőprogramokkal rendelkezik a Dokumentumkezelő rendszerekkel való kibővített 
kompatibilitásért. 
Képjavító és dokumentumkezelő szoftver
Az Epson Scan 2.0 szoftver fotókiegyenesítési és automatikus elforgatási funkciókkal 
teszi egyszerűvé a képek szerkesztését, miközben a Document Capture Pro3
egyszerűen használható az elektronikus dokumentumok beolvasására és tárolására 
egy gombnyomással.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Vezeték nélküli szkennelés
Ezzel a vezeték nélküli, lapadagolós 
szkennerrel könnyedén szkennelheti a 
dokumentumokat mobileszközre, táblagépre 
és Wi-Fi-kompatibilis munkaállomásokra.
Elsőként Slow móddal az iparágban1
Szkenneljen gyűrött, hosszú, vagy érzékeny 
dokumentumokat a fájlméret csökkenése 
nélkül
Aktív szétválasztógörgő-rendszer
Megakadályozza a nehézkes kettős 
behúzást, ezzel biztosítva, hogy minden 
papírlap be legyen szkennelve
Automatikus szkennelés üzemmód
Gyorsan feldolgozza a fizikai 
dokumentumokat kezelhető mennyiségben
Opcionális hálózati csatlakozó
Egyszerű megosztás a „Push Scanning” 
funkcióval rendelkező felhasználók és előre 
regisztrált munkaprofilok között



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Szkenner típusa Lapbehúzó szkenner
Szkennelés felbontása 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
ADF Minimális 
dokumentumméret

50,8 mm x 50,8 mm (vízszintes x függőleges)

Maximális dokumentumméret-
ADF

215,9 mm x 6.096 mm (vízszintes x függőleges)

Papírformátumok A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Képeslap, Névjegyek, Plasztikkártyák, Legal, Executive
Színmélység Bemenet: 24 Bit Színek

SZKENNER
Fényforrás ReadyScan-LED technológia

SZKENNELÉSI SEBESSÉG
Szkennelés sebessége Monokróm: 35 Lap/perc - Szín: 35 Lap/perc measured with Méret: A4 , Felbontás: 200 / 300 dpi, 

Monokróm: 70 kép/perc - Szín: 70 kép/perc , Felbontás: 200 / 300 dpi

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírkapacitás 50 Lapok
Javasolt napi átlagterhelés 4.000 Oldalak
Kétoldalas beolvasás Van

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK
Jellemzők Üres oldalak átugrása, A3-as fűzés, Lyukfelismerés, Automatikus egyensúly-korrekció, 

Automatikus felismerés több oldalas dokumentumnál, dupla képleadás (csak Windows), 
automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Életlen elmaszkolása, Raszter eltávolítása, Mappa 
automatikus létrehozása, Vonalkód-felismerés, Teljes zónák szerinti OCR (optikai 
karakterfelismerés)

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

Fájltömörítési jellemzők Hardveres JPEG képtömörítés, TIFF tömörítés (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF-tömörítés
Fejlett dokumentum-integrálás Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés Microsoft 

SharePoint® részére, Szkennelés nyomtatáshoz, Szkennelés webes mappába, Szkennelés 
hálózati mappába

CSATLAKOZÓK
Hálózati interfész panel Választható

Ethernet beállítások 10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Teljes duplex / Félduplex
Panel típusa 5 soros LCD „Push scan” funkciókkal

EGYÉB
Garancia 12 hónap Helyszíni szerviz

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU B11B228401

Vonalkód 8715946552057

db 1 Egységek

Palettaméret 49 db

WorkForce DS-570W

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató meghajtó- és kiegészítő 
szoftverek (CD)
Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
USB-kábel
Garancia dokumentumok

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Carrier Sheet
B12B819051
Roller Assembly Kit
B12B819031
Cleaning Kit
B12B819291
Hálózati csatlakozó
B12B808451

1.  Lapadagolós szkennerekhez viszonyítva, a 25–39
oldal/perc sebességtartományban 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.  DS-570W eszközzel csak USB üzemmódban kompatibilis.
3.  Letölthető az Epson weboldaláról

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


