
WorkForce DS-530II
KARTA PRODUKTU

Inteligentny skaner z podajnikiem arkuszy, usprawniający pracę dzięki 
nowatorskim funkcjom skanowania różnych typów dokumentów 

Dzięki udoskonalonej obsłudze nośników i innowacyjnym inteligentnym funkcjom 
zapewniającym wysoki poziom integralności danych model WorkForce DS-530II 
stanowi świetne, wydajne rozwiązanie, które można z łatwością wdrożyć w każdym 
biurze. Automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 50 arkuszy, szybkość 
skanowania sięgająca 35 str./min (do 70 obr./min) oraz obsługa szerokiej gamy 
nośników pozwalają na błyskawiczne skanowanie, indeksowanie, archiwizowanie oraz 
udostępnianie dokumentów biznesowych.

Inteligentne funkcje zwiększają wydajność, dokładność i wiarygodność danych
Pierwszy w branży tryb skanowania precyzyjnego1 dokumentów pogniecionych lub 
delikatnych sprawia, że skanowanie trudnych w obsłudze nośników nigdy nie było 
takie proste. Aktywny system rolek separujących zapobiega podawaniu dwóch arkuszy 
jednocześnie, dzięki czemu żadna kartka nie zostanie pominięta. Funkcja wykrywania 
podwójnych arkuszy oznacza, że można skanować trudne w obsłudze nośniki, takie 
jak koperty czy dokumenty z naklejonymi notatkami. Tryb automatycznego skanowania 
umożliwia przetwarzanie bardzo dużych ilości dokumentów, które mogą być 
skanowane jako jeden plik.

Duża wszechstronność
Opcjonalny zestaw skanera płaskiego umożliwia wydajne skanowanie różnego rodzaju 
nośników, począwszy od znaczków po paszporty i książki. Jednoprzebiegowe 
skanowanie dwustronne gwarantuje szybkie przetwarzanie dokumentów, przy czym 
możliwe jest skanowanie materiałów o różnej grubości, takich jak cienki papier o 
gramaturze 27 g/m2 i gruby karton o gramaturze 413 g/m2. Arkusz przenoszący A3 
przyspiesza proces, automatycznie cyfrowo zszywając ze sobą większe dokumenty.

Różne opcje połączenia
Szybkie złącze USB 3.0 ze sterownikami TWAIN i ISIS zapewnia większą zgodność z 
systemami zarządzania dokumentami.

Oprogramowanie do optymalizacji obrazu i zarządzania dokumentami
Oprogramowanie Epson Scan 2.0 ułatwia edytowanie obrazów dzięki takim funkcjom 
jak korekcja przekosów czy automatyczne obracanie, natomiast Document Capture 
Pro jest prostym w obsłudze rozwiązaniem do skanowania i zapisywania 
elektronicznych dokumentów za pomocą jednego przycisku.

KLUCZOWE CECHY

Pierwszy w branży tryb skanowania 
precyzyjnego1
Skanowanie dokumentów pogniecionych, 
długich i delikatnych bez zwiększania 
rozmiaru plików
Aktywny system rolek separujących
Zapobieganie podawaniu dwóch arkuszy 
jednocześnie, dzięki czemu żadna kartka nie 
zostanie pominięta
Opcjonalny zestaw skanera płaskiego
Skanowanie różnych nośników, od 
znaczków po paszporty, książki i nie tylko
Tryb automatycznego skanowania
Szybkie przetwarzanie dużych ilości 
dokumentów



OPCJONALNE AKCESORIA

Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
Cleaning Kit
B12B819291
Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
Roller Assembly Kit Advanced
B12B819711

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU B11B261401

Kod kreskowy 8715946685908

Kraj pochodzenia Indonezja

WorkForce DS-530II

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

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

1.  W porównaniu ze skanerami z podajnikiem, w zakresie
prędkości od 25 do 39 str./min, na podstawie danych ze
stron internetowych i broszur na temat pięciu najlepiej
sprzedających się modeli w regionie EMEA w roku 2015,
według raportu InfoSource Document Management Scanner Sales
Full Year 2015.
2.  Wymaga pobrania z witryny internetowej firmy Epson

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: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


