
WorkForce DS-6500
KARTA PRODUKTU

Usprawnij procesy przepływu dokumentów, korzystając z tego 
niezawodnego skanera A4 dla grup roboczych

Ten skaner dokumentów A4 zaspokoi potrzeby firm poszukujących niezawodnego i 
uniwersalnego rozwiązania do skanowania i konwertowania dokumentów w celu ich 
elektronicznej archiwizacji i dystrybucji.

Skaner WorkForce DS-6500 z automatycznym podajnikiem na 100 arkuszy oraz 
funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego i wykrywania podwójnych 
arkuszy umożliwia sprawne i bezproblemowe skanowanie z szybkością do 25 stron na 
minutę. Wydajność pracy dodatkowo zwiększają funkcje „skanuj do”*1 dostępne w 
aplikacji Document Capture Pro.

Oprogramowanie Epson Document Capture Pro ułatwia integrację szybkiego 
skanowania z istniejącym systemem zarządzania dokumentacją, przyspieszając pracę i 
zapewniając użytkownikom możliwość zapisywania, konwertowania i dystrybucji 
zeskanowanych dokumentów w niemal każdym systemie przechowywania 
dokumentów i zarządzania nimi.

Opcjonalny panel interfejsu sieciowego umożliwia pracę skanera w sieci i 
udostępnienie jego funkcji wielu użytkownikom. W połączeniu z oprogramowaniem 
Document Capture Pro panel interfejsu sieciowego umożliwia skanowanie za pomocą 
jednego przycisku oraz konfigurowanie funkcji „skanuj do”, takich jak „skanuj do 
wiadomości e-mail” lub do „skanuj do programu Microsoft SharePoint®”*1. Pozwalają 
one w prosty sposób wykonywać skomplikowane zadania, co zwiększa zadowolenie 
użytkowników i pozwala ograniczyć niezbędne szkolenia.

Technologia Epson ReadyScan LED nie wykorzystuje rtęci, ogranicza czas 
nagrzewania i zapewnia niższy pobór mocy.

KLUCZOWE CECHY

Jednoprzebiegowe skanowanie 
dwustronne
Skanowanie obydwu stron podczas jednego 
przejścia
Duża szybkość skanowania
Skanowanie do 25 stron/50 obrazów na 
minutę
Pojemny podajnik dokumentów
Automatyczny podajnik na 100 arkuszy
Obsługa sieci
Opcjonalny panel interfejsu sieciowego



INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU B11B205231

Kod kreskowy 8715946499215

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 2 szt.

WorkForce DS-6500

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Oprogramowanie (CD)
Kabel USB
Instrukcja obsługi (CD)
Karta gwarancyjna
Zasilacz

OPCJONALNE AKCESORIA

Panel interfejsu sieciowego
B12B808411
Roller Assembly Kit
B12B813481
Cleaning Kit
B12B819291

1.  Skanowanie do wiadomości e-mail, do FTP, do programu
Microsoft SharePoint, do druku, do folderów internetowych,
do folderów sieciowych, do Dokumentów Google
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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


