
 Perfection V19
KARTA PRODUKTU

Prosty w obsłudze i zasilany poprzez kabel USB skaner ma smukłą 
obudowę i został tak zaprojektowany, aby zajmować jak najmniej 
miejsca. Zintegrowany stojak zwiększa jego elastyczność. Można go 
bowiem używać zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej, co 
oznacza większą oszczędność przestrzeni. Dzięki rozdzielczości 4800 
dpi oraz szybkim prędkościom skanowania, model V19 jest w stanie 
szybko produkować wysokiej jakości skany. Z łatwością można 
przechowywać i udostępniać zdjęcia online, skanując je bezpośrednio 
do serwisów Facebook i Picasa.

Niewielki rozmiar i brak bałaganu

Zasilanie i połączenie V19 zapewniane jest poprzez pojedynczy kabel Micro USB, 
dzięki czemu na biurku nie ma plątaniny kabli. Urządzenie ma także wbudowany 
stojak, co sprawia, że można wygodnie skanować w poziomie lub pionie, w zależności 
od przestrzeni biurkowej. 

Szybkie skanowanie w wysokiej jakości

Dzięki technologii ReadyScan LED firmy Epson można od razu rozpocząć skanowanie 
— nie trzeba czekać, aż urządzenie się nagrzeje. Oprogramowanie Epson Easy Photo 
Fix sprawia, że można być pewnym, że nawet stare fotografie będą wyglądały 
perfekcyjnie. Program pozwala osiągnąć znakomite efekty dzięki opcjom usuwania 
kurzu, przywracania wyblakłych kolorów i korekcji podświetlenia. Nawet zeskanowane 
dokumenty będą wyglądać świetnie. Skaner V19 został wyposażony bowiem w funkcje 
umożliwiające zwiększenie ostrości liter i redukcję niechcianego efektu 
„prześwitywania” dwustronnych dokumentów. 

Wygoda

Model V19 wyposażony został w cztery przyciski, dzięki którym można łatwo i szybko 
skanować, kopiować, udostępniać i konwertować zdjęcia i dokumenty do 
wielostronicowych plików PDF z możliwością przeszukiwania1 — wszystko za jednym 
naciśnięciem przycisku. Aby szybciej wykonywać powtarzalne zadania, można także 
przypisać gotowe konfiguracje skanowania do wszystkich czterech przycisków. Dzięki 
temu można zapisywać ustawienia takie jak rozdzielczość, format czy lokalizacja 
zapisu. Skaner posiada również zdejmowaną pokrywę umożliwiającą skanowanie 
obszernych książek, albumów ze zdjęciami i innych łączonych materiałów. Zdjęcia 
można łatwo udostępniać rodzinie i znajomym, skanując je bezpośrednio do serwisów 
Facebook i Picasa.

KLUCZOWE CECHY

Wysoka rozdzielczość skanowania do 
4800 dpi
Tworzenie wysokiej jakości skanów zdjęć i 
dokumentów
Zasilanie i łączność za pomocą Micro 
USB
Zasilacz sieciowy czy osobny przewód 
zasilający nie są potrzebne
Wbudowany stojak do pionowego 
skanowania
Oszczędność miejsca na biurku lub ladzie
Cztery szybkie przyciski
Szybkie skanowanie ułatwiające 
wykonywanie powtarzalnych zadań
Inteligentne oprogramowanie
Pewność najlepszej jakości zeskanowanych 
dokumentów i zdjęć oraz przechowywanie i 
udostępnianie zdjęć online



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Typ skanera Skaner płaski
Rozdzielczość skanowania 4.800 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo)
Optical Resolution Main 4.800 DPI
Głębia kolorów Wejście: 48 Bit Kolor, Wyjście: 24 Bit Kolor
Scanning Range (maximum) 216 mm x 297 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru A4

SKANER
Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor)
Źródło światła Biała dioda
Scanning Method Fixed documents and moving carriage
Rozdzielczość wyjściowa 50~6400 (1 dpi step) DPI

FUNKCJE SKANOWANIA
Funkcje Spadek gęstości kolorów RGB, Automatyczny podział na obszary, Poprawa tekstu, Scan to Cloud 

Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), 
Integrated stand for upright scanning

Formaty edycji Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do PDF, Skanowanie do szukanego PDF
Poprawianie obrazu Usuwanie pyłków, Korekcja podświetlenia, Przywracanie kolorów

ZŁĄCZA
Przyłącza USB 2.0 Micro-AB

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 249 x 364 x 39 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 1,5 kg
Załączone oprogramowanie Epson Copy Utility, Epson Easy Photo Scan, Epson Scan
Kompatybilne systemy 
operacyjne

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 
or higher

Wilgotność powietrza Praca 20% - 80%, Składowanie 20% - 80%
Temperatura Praca 10°C - 35°C, Składowanie -20°C - 60°C
Zużycie energii 2,5 W (Operation), 1,1 W Gotowy, 0,013 W (wyłączyć)

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA
Skanowanie refleksyjne A4 Preview: 10 s/stronę ,, monochromatyczny 10 s/stronę - Kolor: 10 s/stronę measured with size 

A4, Resolution  300 dpi ,, monochromatyczny 12 s/stronę - Kolor: 29 s/stronę measured with size 
A4, Resolution  600 dpi ,,  measured with size A4, Resolution  600 dpi ,, 
Kolor: 10 s/stronę measured with size A4, Resolution  300 dpi ,, Kolor: 29 s/stronę measured with 
size A4, Resolution  600 dpi ,,  measured with size A4, Resolution  300 dpi ,

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Optional warranty extension available

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU B11B231401

Kod kreskowy 8715946544281

szt. 1 Liczba jednostek

 Perfection V19

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Kabel USB
Instrukcja obsługi (CD)
Karta gwarancyjna

1. – Tylko Windows

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


