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Intelligens és biztonságos üzleti szkenner beépített hálózati és 
intelligens funkciókkal a gyors, nagy mennyiségű szkenneléshez és 
terjesztéshez.

A WorkForce DS-780N az Epson eddigi legintelligensebb üzleti szkennere, amely egy 
interaktív, lapadagolós, érintőképernyős modell beépített hálózatkezeléssel. Ez a 
modell lehetővé teszi a könnyű dokumentummegosztást, és számos innovatív 
funkcióval teremti meg a maximális biztonságot és irányítást, valamint a 
dokumentumkezelési sokoldalúságot.

Gyors, nagy mennyiségű szkennelés
A DS-780N modellt nagy mennyiségű hálózati szkenneléshez terveztük 100 lapos 
lapadagolóval (ADF), nagyon gyors színes szkennelési sebességgel – 45 lap/perc és 
90 oldal/perc sebességgel 300 dpi esetén, és USB 3.0 kompatibilitással a közvetlen 
számítógépes kapcsolathoz. 

A munkafolyamatot megkönnyítő intelligens funkciók
A szkennelést megkönnyítő innovatív funkciók, beleértve az iparág első lassú módját¹ 
a sérülékeny dokumentumokhoz, és a dupla lapadagolás érzékelés funkciót, amelynek 
segítségével borítékok és post-it jegyzetekkel ellátott dokumentumok is szkennelhetők. 
Az intuitív, színes LCD érintőkijelzős panel megkönnyíti a szkennelést, és számítógép 
nélkül is lehetővé teszi a feladatok létrehozását.

Beépített hálózati és biztonsági funkciók
A beépített hálózati funkciókkal rendelkező DS-780N a tökéletes megoldás 
szkennerpark kiépítésére. Az Epson Document Capture Pro 2.0² szoftvere tökéletes 
kezelést és biztonságot nyújt, amely lehetővé teszi a feladatok, a csoportok, az 
eszközök és a csatlakozási protokollok központi kezelését. A felhasználói hitelesítés 
történhet pin-kód, más gyártótól származó IC mágneskártya vagy felhasználói 
könyvtár (LDAP) segítségével, és a kezelőpanel lezárható az eszközhöz való 
hozzáférés korlátozása érdekében. Az előre meghatározott munkaprofilok biztosítják, 
hogy a beolvasott anyagok a megfelelő helyre kerülnek.

Használati jelentések és karbantartási riasztások
Az Epson Device Admin vagy a Document Capture Pro Server segítségével a DS-
780N figyelmeztetést tud küldeni a rendszergazdának, ha karbantartást igényel, és 
részletes használati jelentést biztosít, amelyből egyértelműen látható, melyik 
eszközöket használják a legtöbbször, és hány szkennelést végeztek rajtuk, hogy 
megvalósulhasson a hatékony flottamenedzsment.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Beépített hálózatkezelés
Gyors és egyszerű csatlakoztatás és 
telepítés IC kártya vagy LDAP bejelentkezés 
segítségével
Gyors, nagy mennyiségű szkennelés
100 lapos automata lapadagoló és 45 
lap/perc szkennelési sebesség 300 dpi 
felbontással
Kitűnő biztonság és szabályozás
Központi eszköz- és feladatkezelés, illetve 
zárolható kezelőpanel
Innovatív munkafolyamat-funkciók
Az iparágban első lassú üzemmód és dupla 
lapadagolás érzékelés funkció
Színes LCD kezelőpanel
Intuitív érintőképernyős vezérlés az 
egyszerű feladatfeldolgozáshoz



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Szkenner típusa Lapbehúzó szkenner
Szkennelés felbontása 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
ADF Minimális 
dokumentumméret

50,8 mm x 50,8 mm (vízszintes x függőleges)

Maximális dokumentumméret-
ADF

215,9 mm x 6.096 mm (vízszintes x függőleges)

Papírformátumok A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Képeslap, Névjegyek, Plasztikkártyák, Legal, Executive
Színmélység Bemenet: 30 Bit Színek / 10 Bit Monokróm , Kimenet: 24 Bit Színek / 8 Bit Monokróm

SZKENNER
Fényforrás ReadyScan-LED technológia

SZKENNELÉSI SEBESSÉG
Szkennelés sebessége Monokróm: 45 Lap/perc - Szín: 45 Lap/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 200 / 300 dpi, 

Monokróm: 90 kép/perc - Szín: 90 kép/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 200 / 300 dpi

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírkapacitás 100 Lapok
Javasolt napi átlagterhelés 5.000 Oldalak
Kétoldalas beolvasás Van

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK
Jellemzők Üres oldalak átugrása, A3-as fűzés, Lyukfelismerés, Automatikus egyensúly-korrekció, 

Automatikus felismerés több oldalas dokumentumnál, dupla képleadás (csak Windows), 
automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Életlen elmaszkolása, Raszter eltávolítása, Mappa 
automatikus létrehozása, Vonalkód-felismerés, Teljes zónák szerinti OCR (optikai 
karakterfelismerés)

Kiadvány-formátum JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, Szkennelés kereshető PDF-be, Szkennelés 
adatvédett PDF-be, PDF/A, PNG

Fájltömörítési jellemzők Hardveres JPEG képtömörítés, TIFF tömörítés (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-tömörítés
Fejlett dokumentum-integrálás Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés Microsoft 

SharePoint® részére, Szkennelés nyomtatáshoz, Szkennelés webes mappába, Szkennelés 
hálózati mappába

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók USB 3.0, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Hálózati interfész panel Beépített

Ethernet beállítások 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Teljes duplex / Félduplex
Támogatott protokollok TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
IPv6-támogatás Igen
Panel zárolása jelszóval Igen (Document Capture Pro szoftverrel)

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 296 x 212 x 217 mm (szélesség x mélység x magasság)

EGYÉB
Garancia 12 hónap Helyszíni szerviz

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU B11B227401

Vonalkód 8715946629742

Méretek egyedi csomagolás 363 x 257 x 305 mm

Doboz súlya 4,8 kg

Palettaméret 54 db (9 x 6)

WorkForce DS-780N

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató meghajtó- és kiegészítő 
szoftverek (CD)
Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
USB-kábel
Garancia dokumentum

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Roller Assembly Kit
B12B819031
Cleaning Kit
B12B819291
Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051

1.  Lapadagolós szkennerekhez viszonyítva, a 25–45
oldal/perc sebességtartományban Európában, a Közel-Keleten
és Afrikában az öt legkeresettebb konkurens szkennermodell
webhelyeiről és brosúráiról gyűjtött adatok alapján, a
teljes 2016-os évre vonatkozóan az InfoSource Document
Management Scanner Sales Full Year 2016 felmérése szerint.
2.  
3.  Letölthető az Epson weboldaláról.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


