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A sokoldalú, fejlett DIGITAL ICE™ technológiával felszerelt, 6400 dpi 
felbontású szkennerrel mind a filmekről, mind a fényképekről eltávolíthatja 
a port és a karcolásokat.

Minden nyomtatott anyagot, negatívot és diát gyorsan és hatékonyan szkennel. A filmtartókkal 
rendelkező készülék csaknem minden méret és formátum kezelésére képes, beleértve a 
35 mm-es filmcsíkokat, a keretes diákat és a közepes formátumú teljes panorámafilmet is.

A fejlett DIGITAL ICE technológiákkal könnyebb a filmeken és fotókon lévő porfoltok és 
karcolásnyomok eltávolítása, ráadásul a képek minden részletét ellenőrizheti a méretezhető 
előnézeti ablakban.

Az Epson ReadyScan LED technológiával rendelkező készülékkel azonnal, bemelegedési idő 
nélkül elkezdheti a szkennelést. Emellett a szkennlés során kevesebb energiát használ fel, ami 
környezetkímélő, ugyanakkor gazdaságos is.

Függetlenül attól, mit szkennel a készülékkel, biztos lehet abban, hogy az Epson Matrix CCD® 
technológiával minden részletet kiváló minőségben, 6400 dpi optikai felbontással rögzít.

•  Kiváló minőségű, 6400 dpi felbontású 
film- és fotószkenner

•  A DIGITAL ICE technológiák segítségével 
helyreállíthatja a filmeket és fotókat

•  Az Epson ReadyScan LED technológiával 
gyorsan szkennelhet és energiát is 
megtakarít

•  Fotó- és filmformátumok széles 
választékát szkennelheti

• Kényelmesen méretezhető előnézetablak
•  Többoldalas PDF dokumentumba 

olvashat be



EPSON PERFECTION V600 PHOTOTERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

SZKENNER TÍPUSA 
Optikai felbontás

Optikai sűrűség
Dokumentumméret

Csatlakozó

Síkágyas színes fotószkenner
6400 dpi x 9600 dpi
(Az ISO 14473 szabványban meghatározott optikai felbontás)
3,4 DMax
Síkágy:
A4, US letter méretű dokumentum
Filmadapter:
35 mm x 12 képkockás filmcsík pozitív/negatív
35 mm x 4 diapozitív
Közepes formátumú 6 x 22 cm-es pozitív/negatív
Nagy sebességű USB 2.0

KONFIGURÁCIÓ
Fotoelektromos eszköz
Fényforrás
Albeolvasási mód

12 soros színes Epson Matrix CCD a chipre szerelt mikroobjektívvel
Fehér LED, infravörös LED
Rögzített dokumentumok, mozgó kocsi

TELJESÍTMÉNY
Kimeneti felbontás 50~6400, 9600, 12800 dpi

Belső 48 bit (281,5 trillió szín)
Kimenet 48 bit (281,5 trillió szín)
24 bit (16,7 millió szín)
16 bit (65 536 szürkeárnyalat)
8 bit (256 szürkeárnyalat)
1 bit (monokróm)

FUNKCIÓK
Porfoltok és karcolások eltávolítása – film
Porfoltok és karcolások eltávolítása – fotó
Képminőség javító funkciók

Termelékenység javító funkciók

Hardver: DIGITAL ICE / Szoftver: Igen
Hardver: DIGITAL ICE / Szoftver: Igen
Ellenfény javítás, porfolt eltávolítás filmhez, színhelyreállítás, 
szemcsézettségcsökkentés, kiválasztható automatikus expozíciós tónus, élesítés 
zajcsökkentéssel, moiré eltávolítás dokumentumtípus optimalizálóval, árnyalatgörbe 
állítás hisztogrammal, színpaletta eszköz, Print Image Matching-II (JPEG és TIFF)

Az Epson Event Manager programhoz rendelt 4 gyorsgomb, önálló alkalmazás 
és fájlba szkennelés funkció, méretezhető előnézetablak, többcélú felhasználói 
felület, több dokumentum automatikus észlelése, fotó helyzetének automatikus 
észlelése, több dokumentum automatikus vágása, automatikus dőléskorrekció, 
többszörös kijelölés, miniatűr előnézeti kép filmszkenneléskor, többoldalas PDF 
beolvasása a szkenner gombjaival, nagy tömörítésű PDF, kereshető PDF (csak 
Windows rendszerben), szövegjavítás, színjavítás és kiesés funkció, dokumentum 
dőléskorrekció

SZOFTVEREK Epson Scan 3.8
Epson Event Manager
Epson Copy Utility
Adobe Photoshop Elements 7 (PC)
Adobe Photoshop Elements 6 (Mac)
ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC)
ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac)

SZKENNELÉSI SEBESSÉG
Reflexiós szkennelés

Film és fólia

A4-es előnézet: 4 másodperc
A4 vonalrajz 600 dpi (legjobb minőség/vázlat): 23/18 másodperc
A4 színes 600 dpi (legjobb minőség/vázlat): 23/18 másodperc
A4 színes 1200 dpi (legjobb minőség/vázlat): 150/91 másodperc
Egyetlen képkockás, 35 mm-es pozitív film 4800 dpi felbontásban (legjobb minőség/
vázlat): 81/71 másodperc
Egyetlen képkockás, 35 mm-es negatív színes film 4800 dpi felbontásban (legjobb 
minőség/vázlat): 100/88 másodperc

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
Hőmérséklet
Páratartalom

10 °C – 35 °C (üzemi)
10–80% páralecsapódás nélkül (üzemi)

OPCIÓK
Jótállás

 

1 éves alapgarancia. Választható meghosszabbítás 3 évre, ha elérhető

ELEKTROMOS JELLEMZŐK
Feszültség
Teljesítményfelvétel

AC 100-240 V, 50-60 Hz
16,5 watt üzemi, 1,6 watt energiatakarékos módban

ÁLTALÁNOS ADATOK
Méret (szélesség x hosszúság x magasság)
Súly

280 x 485 x 118 mm
Kb. 4,0 kg
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A DOBOZ TARTALMA

•  Epson Perfection V600 Photo szkenner 
beépített filmadapterrel

•  2 db filmtartó: 12 db 35 mm-es 
filmcsík / 4 db keretes 35 mm-es dia 
(megfordítható), 6 x 22 cm-es, közepes 
formátumú film

• Szoftveres CD-ROM
• Adobe® Photoshop® Elements DVD
• Beüzemelési útmutató
• Hálózati adapter
• Tápkábel
• Garancialevél
• USB kábel

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:
06 80 014 783
www.epson.hu




