
Inteligentní skenování pro 
optimalizaci pracovních postupů

WorkForce DS-530 a DS-570W



WorkForce DS-530 a DS-570W

Flexibilní a všestranná manipulace s médii
Díky nejlepší technologii podávání papíru ve své třídě, režimu pomalého podávání, 
které se na trhu objevuje poprvé, a inovativní funkci vynechání při detekci podávání 
dvou listů je skenování problematických médií jednodušší než kdy dříve. 

Bez ohledu na to, zda skenujete dokumenty velikosti poštovní známky (pomocí 
sady pro připojení plochého skeneru), role papíru dlouhé 6 metrů, média o tloušťce 
27 g/m2, silný tvrdý papír o tloušťce 413 g/m2 nebo formát A31, můžete se 
spolehnout na rychlé zpracování dokumentů té nejvyšší kvality.

Rychlé a výkonné barevné duplexní skenery dokumentů DS-530 
a DS-570W představují inteligentní řešení pro správu firemních 
dokumentů a nabízejí výkon a všestrannost světové třídy. Vedle 
schopnosti skenovat rychlostí až 35 str./min. (70 obr./min.) tyto 
výkonné a kompaktní skenery nabízejí také širokou škálu možností 
zpracování médií, takže můžete rychle snímat, organizovat a sdílet 
důležité firemní dokumenty.

Tyto skenery mohou vaší firmě pomoci získat kontrolu nad zásadními informacemi, 
zvýšit kvalitu obchodních rozhodnutí a efektivitu provozu i procesů.

Odhalte celý potenciál 
skenování dokumentů

Skenování dokumentů přímo do zařízení dle vašeho výběru nabízí 
flexibilitu mobilním pracovníkům



Sada pro připojení plochého skeneru ještě dále 
rozšiřuje již tak impozantní flexibilitu daného zařízení

Kompaktní a elegantní provedení zajišťuje 
minimální rozměry zařízení

Výjimečný výkon zvyšující produktivitu
Tyto skenery určené konkrétně pro firmy, které pracují s velkým množstvím 
dokumentů, např. právní a účetní firmy, vám umožňují rychle skenovat velké 
objemy dokumentů.

Režim automatického podávání umožňuje skenování i těch největších dokumentů 
na různých médiích stejně jednoduše, jako by šlo o jediný dokument. 
 

Minimální prostoje a nízký objem potřebných zásahů uživatele
Volitelná sada pro připojení plochého skeneru umožňuje bezpečné naskenování 
i těch nejmenších médií (např. poštovních známek), což zajišťuje jak konzistenci 
dokumentů, tak jejich skenování na jednom místě.

Tato sada pro připojení také umožňuje skenování cestovních pasů2, knih, lesklých 
materiálů a vázaných médií. 
 

Dynamické a spolehlivé podávání dokumentů
Inteligentní funkce, jako je systém aktivních separačních válečků, 
eliminují únavnou kontrolu podání dvou listů současně a zajišťují 
správné naskenování každého jednotlivého listu v maximální 
kvalitě. To vše díky integrovaným senzorům nebo ručnímu zadání 
délek papíru.

Aktivní systém podávání začíná inovativním zásobníkem papíru, 
který napomáhá snadnějšímu skenování stránek. Snížení tření mezi 
zásobníkem a stránkou, která má být skenována, umožňuje snazší 
průchod médií zařízením a současně minimalizuje chyby podávání.

Funkce vynechání při detekci podávání dvou listů znamená, že 
můžete jednoduše skenovat problematická média (např. obálky 
nebo dokumenty s přilepenými lístečky) pouhým stisknutím 
jednoho tlačítka.
 

Aktivní systém podávání zajišťuje snadné skenování stránek



Technologie pro vaši firmu

Flexibilní možnosti připojení
Model DS-570W preferují prodejní týmy, pracovníci ve zdravotnictví a úřední osoby. Pokročilý kompaktní 
bezdrátový skener s podavačem nabízí skutečně flexibilní skenování, aby mohly být dokumenty skenovány 
bezpečně. Mezi možnosti připojení modelu DS-570W patří rozhraní USB 3.0 a 2.0 / Wi-Fi / Wi-Fi Direct / 
Ethernet / NFC a ovladače TWAIN / ISIS / WIA.

Rychlejší zpracování informací 
Vzhledem k potřebě účinné automatizace nejrůznějších procesů probíhajících v kancelářích a prostředích, 
ve kterých dochází ke kontaktu se zákazníky, byly tyto skenery vyvinuty s cílem zjednodušit uchovávání 
záznamů a současně zajišťovat vysokou úroveň zabezpečení, spolehlivosti a škálovatelnosti.

Tyto funkce doplňuje schopnost zařízení zajišťovat vysoce kvalitní skenování (300 dpi) při vysokých 
rychlostech díky vylepšenému zpracování obrazu, jako je automatické ořezání, automatické úpravy 
zkosení (pevný okraj) a snížení zkreslení barev, které provádí vestavěný vysoce výkonný dvoujádrový 
procesor s hardwarovou akcelerací.

Hladká integrace
Inteligentní sada software pro skenování Epson (kompatibilní s technologiemi TWAIN a ISIS) umožňuje 
ihned sdílet naskenované soubory – lze ji bezproblémově připojit ke stávajícím systémům pro správu 
dokumentů a cloudovým úložištím, což pracovním skupinám umožňuje lepší spolupráci a efektivnější práci. 

Výkonná zobrazovací technologie
Díky softwaru pro vylepšení obrazu od společnosti Epson s funkcemi pro vyrovnávání zkosení 
a automatické otočení můžete snímky při skenování snadno upravovat. Pokročilé funkce, jako 
jsou rozpoznávání čárových kódů a zonální rozpoznávání OCR, umožňují rychle rozdělit dokumenty 
a snadno pojmenovat soubory.
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Skenování médií formátu A31

1 – Při skenování médií formátu A3 se používá ochranná obálka.
Skenování cestovních pasů2

2 – Cestovní pasy lze skenovat pomocí volitelné sady pro připojení plochého skeneru.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.


