
FastFoto FF-680W
ADATLAP

Szkenneljen gyorsan, javítson fel és osszon meg rengeteg fényképet 
csupán néhány kattintással ezzel a könnyen használható, automatikus 
adagolóval, beépített szoftverrel és Wi-Fi-vel ellátott szkenner 
segítségével.

Az értékes családi fényképek ne poros dobozok mélyén kallódjanak el. Megérdemlik, 
hogy megossza őket családjával és barátaival. Íme a gyors és problémamentes 
megoldás: a FastFoto FF-680W beépített szoftverrel. Ez a Wi-Fi-vel ellátott szkenner a 
legnagyobb családi fényképgyűjteményt is képes gyorsan digitalizálni az automatikus 
adagoló segítségével. Lenyűgöző automatizált funkcióinak köszönhetően fényképeit 
néhány kattintással javíthatja fel a megosztáshoz.

Gyors és hatékony
Előhívott fényképei digitalizálása nem kell, hogy bonyolult és időigényes legyen: az 
automatikus adagoló akár 30 fényképet tud szkennelni 30 másodperc alatt1. Normál, 
négyszög alakú, panoráma és instant képek szkennelése 9x13 cm-es mérettől akár 
21x91 cm-es (panoráma) méretig. Segítségére lesz, hogy a készülék tudja, mikor 
szkennelje egy fénykép hátulját, így nem vesznek el a kézzel ráírt gondolatok.

Többezer fénykép gyors és egyszerű feldolgozása
A kézi fényképszerkesztési lehetőség mellett számos lenyűgöző, automatikus funkció 
közül választhat, hogy megosztásra kész fényképeket készíthessen. Ide tartozik a 
vágás, elforgatás, színvisszaállítás a kifakult fényképeknél, valamint a fényerő, 
kontraszt és szín feljavítása. Arra is van lehetőség, hogy automatikusan mentse mind 
a feljavított, mind az eredeti változatot, így szükség esetén egy érintetlen példánya is 
lesz.

Egyszerű fájlmegosztás és fájltárolás
Válasszon igényeinek megfelelő fájltípust: kicsi és egyszerűen megosztható JPEG-
képeket vagy nagy TIFF-képeket a legjobb képminőségért. A FastFoto szoftver 
segítségével megoszthatja képeit e-mailben, továbbá feltöltheti őket automatikusan 
felhőalapú szolgáltatásokba, mint pl. a Dropbox és a Google Drive2.

Sokoldalú
Képes egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokat 45 oldal/perc3 sebességgel 
archiválni, függőleges tájolással A4-es méretig, beleértve a panorámaképeket. Az 
OCR-szoftvernek köszönhetően a beszkennelt dokumentumok szerkeszthetők 
Wordben vagy Excelben, a PDF-ek pedig kereshetők.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Gyors szkenner automatikus adagolóval
Akár 30 fénykép szkennelése 30 másodperc 
alatt1
Nagy mennyiségű fényképek javítása
Automatikus vágás, elforgatás, 
színfeljavítás, valamint kontraszt
Az alkalmazáshoz megfelelő fájlméret
Megosztható JPEG-képek vagy nagy TIFF-
képek létrehozása a legjobb képminőségért
Fényképek online megosztása 
egyszerűen
Automatikus feltöltés beállítása a Dropbox 
és Google Drive szolgáltatásokba
Különböző formák és méretek 
szkennelése
Fényképek készítése 9x13cm-től akár 21x91 
cm-ig



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Szkenner típusa Lapbehúzó szkenner
Optical Resolution Main 600 dpi x Sub 600 dpi
Szkennelési távolság 
(maximum)

216 mm x 910 mm (vízszintes x függőleges)

Színmélység , Kimenet: 24 Bit Színek / 8 Bit Monokróm
Ultrahangos érzékelő Igen

SZKENNER
Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor)
Fényforrás RGB LED
Kimeneti felbontás 300, 600 dpi

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

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Automata lapadagoló típusa Kétoldalas szkennelés egy menetben
Papírtálca kapacitása 100 Lapok Normál, 36 Fotólapok
Kétoldalas beolvasás Van

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK
Jellemzők Üres oldalak átugrása, Lyukfelismerés, Automatikus egyensúly-korrekció, automatikus 

képforgatás, Javított kinyerési (crop) funkció automatikus méretigazításhoz, Mappa automatikus 
létrehozása, Scan to Cloud Storage

Kiadvány-formátum JPEG, TIFF, PDF, Szkennelés kereshető PDF-be, PDF/A
Képminőség javítása Színkorrekció, Színhelyreállítás
Fejlett dokumentum-integrálás Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés hálózati mappába

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók USB 3.0, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n

ÁLTALÁNOS
Tápfeszültség AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Energiafelhasználás 18 Watt (Operation), 9,2 Watt Kész, 1,4 Watt (alvó módban), 0,1 Watt (kikapcsolni)
Termék méretei 296 x 169 x 176 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 3,7 kg
Mellékelt szoftverek Epson ScanSmart
Kompatibilis operációs rendszerMac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 

(32/64 bit)
Elektronikai szabványok Energy Star minősítés

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU B11B237401

Vonalkód 8715946654270

FastFoto FF-680W

A DOBOZ TARTALMA

CD útmutató
Tartólap
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő 
szoftverek (CD)
External AC power adapter with power cord
Nyomtató
Rövid beüzemelési útmutató
USB-kábel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Roller Assembly Kit
B12B819031

1.  Az átlagos sebesség alapján a lapadagolás kezdetétől az
utolsó fotó kidobásáig harminc 10x15 cm méretű fotó
szkennelése 300 dpi felbontással, fekvő tájolással.
2.  A beépített Epson FastFoto és/vagy Epson ScanSmart
szoftver PC vagy Mac eszközre való telepítése szükséges a
beszkennelt dokumentumok Google Drive és Dropbox-fiókokra
való feltöltéséhez.
3.  Az A4-es méretű, fekete-fehér, szürkeárnyalatos vagy
színes színmódú, 300 dpi sebességű dokumentumszkennelés
alapján. A szkennelési sebesség a hálózati feltételektől
függően változó lehet.

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) 
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Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

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


