
WorkForce DS-970
KARTA PRODUKTU

Wysokowydajne skanowanie dzięki łatwym w obsłudze 
zaawansowanym funkcjom zapewniającym łatwe i skuteczne 
zarządzanie dokumentami.

Stwórz lepsze środowisko zawodowe dzięki wsparciu globalnego lidera w dziedzinie 
skanowania dokumentów. Gdy celem jest jak najszybsze dostarczenie dokumentów, 
zaufaj urządzeniu WorkForce DS-970 – najszybszemu skanerowi firmy Epson. 
Szybkość działania, wytrzymałość i funkcje usprawniające obsługę sprawią, że 
uzyskasz pełną kontrolę.

Niezrównana wydajność
Najszybszy skaner dokumentów A4 firmy Epson zapewnia najlepszą w swojej klasie 
wydajność1. Dzięki automatycznemu podajnikowi na 100 arkuszy, szybkości 
skanowania 85 str./min lub 170 obr./min oraz możliwości skanowania ciągłego w trybie 
automatycznego podawania kartek skaner WorkForce DS-970 szybko i sprawnie radzi 
sobie z dużymi zadaniami. Przewijaj listę wstępnie zdefiniowanych zadań, korzystając 
z intuicyjnego panelu, i dostarcz dokumenty na miejsce kilkoma naciśnięciami 
przycisku. Do zapewnienia lepszej zgodności z systemami zarządzania dokumentami 
dostępne są sterowniki TWAIN, WIA i ISIS.

Sprawne przetwarzanie dokumentów
Kontroluj proces skanowania dokumentów dzięki skanerowi zdolnemu do skanowania 
szerokiej gamy nośników, od 27 g/m2 do 413 g/m2, wyposażonemu w tryb skanowania 
długiego papieru do 6096 mm. Tryb skanowania powolnego zmniejsza tarcie 
dokumentów poprzez zmniejszenie szybkości rolek, przez co łatwiej jest skanować 
delikatne lub uszkodzone dokumenty bez zwiększania rozmiarów plików. Aktywny 
system rolek separujących zapobiega podawaniu dwóch arkuszy jednocześnie, dzięki 
czemu żadna kartka nie zostanie pominięta. Funkcja pominięcia wykrywania dwóch 
arkuszy (DFDS) pozwala skanować trudne w obsłudze nośniki, takie jak koperty czy 
dokumenty z naklejonymi notatkami.

KLUCZOWE CECHY

Szybkie skanowanie
Automatyczny podajnik dokumentów na 100 
arkuszy i skanowanie 85 str./min (170 
obr./min)
Ograniczona konserwacja
Aktywny system rolek separujących 
zapobiegający podawaniu podwójnych 
arkuszy
Wbudowane zabezpieczenie
Czujniki ultradźwiękowe i czujniki ochrony 
papieru do wykrywania błędów 
przetwarzania
Opcjonalny moduł skanowania płaskiego
Opcjonalny zestaw skanera płaskiego lub 
połączenie ze skanerem DS-5500 (A4) bądź 
DS-50000 (A3)
Opcjonalny interfejs sieciowy
Umożliwia współdzielenie urządzenia w 
biurze. Tworzenie wstępnie zdefiniowanych 
profili zadań



OPCJONALNE AKCESORIA

Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
Roller Assembly Kit
B12B819031
Cleaning Kit
B12B819291
Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
Interfejsu sieciowego
B12B808451

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU B11B251401

Kod kreskowy 8715946660851

Rozmiar palety 8 szt.

WorkForce DS-970

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kabel zasilający
Urządzenie podstawowe
Warranty card
Instrukcja montażu
Zasilacz sieciowy
Kabel USB
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)

1.  Największa szybkość skanowania (85 str./min) i
najdłuższy cykl roboczy (9000 stron dziennie) dotyczą
skanowania w kolorze kartek A4 z rozdzielczością 300 dpi. Na
podstawie porównania z danymi własnymi ze stron
internetowych 10 najpopularniejszych konkurencyjnych modeli
(22.01.2019). 10 najlepiej sprzedających się skanerów w
kategorii skanerów do pracy grupowej zgodnie z definicją
Infosource z roku 2017.

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