
WorkForce DS-1630
KARTA PRODUKTU

Wszechstronny i szybki, o najmniejszych rozmiarach w swojej klasie1, 
z automatycznym podajnikiem dokumentów usprawniającym pracę.

Połączenie uniwersalnego skanera płaskiego z wygodą automatycznego podajnika 
dokumentów na 50 arkuszy umożliwia skanowanie różnego rodzaju nośników, takich 
jak książki, paszporty czy dokumenty zszyte lub delikatne, a jednocześnie szybkie i 
proste skanowanie dokumentów biurowych. Dzięki niewielkim rozmiarom można z 
łatwością umieścić urządzenie w każdym biurze, w tym również w miejscach 
dostępnych dla klientów.

Inteligentne funkcje
Technologia przetwarzania obrazu firmy Epson — funkcje inteligentnego dopasowania 
koloru i obrazu, takie jak przycinanie dokumentów, korekcja przekosów, usuwanie 
pustych stron i tła. Tryb długich dokumentów pozwala na jednostronne skanowanie 
ponad trzymetrowych dokumentów (3048 mm).

Usprawnij pracę w swoim biurze
Szybkość skanowania wynosi 25 str./min — to jeden z najszybszych skanerów w 
swojej klasie. Łączność USB 3.0 niweluje opóźnienia, nawet przy skanowaniu w 
wysokiej rozdzielczości 300 dpi. Skanowanie obu stron dokumentu dzięki funkcji 
dwustronnego skanowania zwiększa komfort użytkowania. Opcjonalny panel sieciowy 
pozwala utworzyć do 30 zadań i skanować bezpośrednio do serwerów, usług w 
chmurze oraz portalu Microsoft SharePoint. Do skanera dołączone jest 
oprogramowanie Epson z opcją Dual Image Output służące do wysyłania 
zeskanowanego raz dokumentu do dwóch różnych miejsc docelowych. Model DS-1630 
umożliwia także proste skanowanie do folderów, wiadomości e-mail, kont online2 i 
innych miejsc za pomocą jednego naciśnięcia.

KLUCZOWE CECHY

Najmniejsze rozmiary w swojej klasie1
Łatwość umieszczenia urządzenia w 
każdym biurze
Skanowanie różnorodnych dokumentów
Książki, paszporty, dokumenty zszyte i 
delikatne oraz wiele innych nośników
Inteligentna regulacja koloru i obrazu
Automatyczne przycinanie, korekcja 
przekosów, usuwanie pustych stron i tła
Jeden z najszybszych skanerów w swojej 
klasie
Szybkość skanowania: 25 str./min
Złącze USB 3.0
Brak opóźnień, nawet przy skanowaniu w 
wysokiej rozdzielczości 300 dpi



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Typ skanera Skaner płaski
Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu 
na ADF

89 mm x 127 mm (poziomo x pionowo)

Maksymalny rozmiar 
dokumentu — automatyczny 
podajnik dokumentów

210 mm x 3.048 mm (poziomo x pionowo)

Formaty papieru A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal
Ultradźwiękowy czujnik Tak

SKANER
Źródło światła Technologia diodowa ReadyScan

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA
Prędkość skanowania monochromatyczny 25 Str./min. - Kolor: 25 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , 

Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 10 obrazów/min - Kolor: 10 obrazów/min pomiar 
za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Pojemność 50 Arkusze
Dzienna wydajność 
niezawodnej pracy

1.500 Strony

Skanowanie dwustronne 
(dupleks)

Tak

FUNKCJE SKANOWANIA
Funkcje Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Rozszerzona edycja obrazu, Automatyczna korekta 

położenia ukośnego, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Derasteryzacja, Pełne strefowe 
rozpoznawanie tekstów OCR

Formaty edycji Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, Skanowanie do PDF, 
Skanowanie do PDF / partia, Skanowanie do szukanego PDF

ZŁĄCZA
Przyłącza USB 3.0
Panel interfejsu sieciowego Opcjonalnie

Ustawienia Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T/pełny druk dwustronny/połowiczny druk dwustronny
Typ panelu 5-wierszowy panel LCD z funkcjami „Push Scan”
Obsługiwane protokoły TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
obsługa IPv6 Tak
Blokada panelu z hasłem Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU B11B239401

Kod kreskowy 8715946605630

WorkForce DS-1630

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Instrukcja montażu
Oprogramowanie (CD)
Kabel USB
Dokumenty gwarancyjne

OPCJONALNE AKCESORIA

Interfejsu sieciowego
B12B808451

1.  Na podstawie danych ze stron internetowych i broszur na
temat pięciu najlepiej sprzedających się modeli
konkurencyjnych w regionie EMEA w roku 2015, według raportu
InfoSource Document Management Scanner Sales Full Year 2015.
2.  Po zainstalowaniu oprogramowania Epson Document
Capture w kompatybilnych środowiskach Windows lub Mac.

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


