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Bárhol van, szkenneljen könnyedén dokumentumokat kereshető PDF-
formátumba az Epson legkisebb mobil szkennerével, amely Wi-Fi 
csatlakoztathatósággal és akkumulátorral rendelkezik.

A ES-60W helytakarékos kialakítása miatt könnyen használható, beállítható és 
áthelyezhető, és használható áramforrás nélkül, így könnyedén szervezheti a 
feladatait, amikor szkennelésre van szükség. Felismeri, hogy hálózat nélküli vagy USB-
módban van-e – nincs szükség beavatkozásra. Ideális korlátázott területű környezetek 
számára, ahol egyszerű szkennelési megoldásra van szükség. Könnyedén csatlakozik 
telefonhoz, táblagéphez vagy laptophoz.

Szkennelés bárhonnan
Az ES-60W modell beépített Wi-Fi-vel, akkumulátorral és LCD-kijelzővel rendelkezik, 
amely valódi mobilitást biztosít, így bárhol oldalanként mindössze 4 mp-es sebességgel 
szkennelhet. Ha a készülék teljesen fel van töltve, akár 300 oldalt szkennelhet anélkül, 
hogy áramforrásra lenne szüksége.

Jó szervezettség
Az Epson új ScanSmart szoftvere segítségével bárki könnyedén szkennelhet az 
egyszerű, lépésekre bontott szkennelési folyamatával úgy, ahogy szeretne. A 
felhasználók olyan általános formátumokban menthetnek és küldhetnek fájlokat, mint a 
PDF, a JPEG, a TIFF stb. Az automatikus adagoló móddal történő szkennelés 
felgyorsítja a szkennelési folyamatot, míg a CIS-érzékelő azonnali, felmelegedési idő 
nélküli szkennelést biztosít. Az új LCD-panel segítségével könnyen meghatározhatja a 
feladatokat a távoli munkavégzés során.

Rugalmas
A modell megbízható eszköz: számos dokumentum- és anyaghordozó-típust képes 
szkennelni. 35–270 g/m2-es papírt tud kezelni, akár 1,8 méter hosszúságig.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Szkennelés bárhonnan
Kis méretű és könnyű kialakítás
USB-kábel vagy integrált akkumulátor
Szkenneljen akár 300 oldalt az 
akkumulátortöltések között
Nagy szkennelési sebesség
Akár négy másodperc laponként (8,5 
lap/perc)
Egyszerűsítse a munkaterhelést
Folyamatos szkennelés az automatikus 
adagoló móddal
Az új ScanSmart szoftver mellékelve
Gyors és egyszerű szkennelés



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Maintenance Sheet
B12B819481
Carrier Sheet
B12B819451

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU B11B253401

Vonalkód 8715946656915

Méretek egyedi csomagolás 360 x 350 x 320 mm

Doboz súlya 0 kg

Palettaméret 60 db

WorkForce ES-60W

A DOBOZ TARTALMA

USB-kábel

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