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WorkForceDS-770

תכונות עיקריות

1ראשון בתעשייה עם מצב האטת סריקה
סריקה של מסמכים מקומטים, ארוכים ועדינים ללא 

הגדלת נפח הקובץ
Active Separation Roller מערכת

מונעת הזנות כפולות ומרגיזות ומבטיחה שכל פיסת 
נייר נסרקת

ערכה אופציונלית להמרת סורק שטוח
מאפשרת סריקת פריטים החל בבולים ועד לדרכונים, 

לספרים ועוד
מצב סריקה אוטומטי

עיבוד מהיר של מסמכים פיזיים בכמויות הניתנות 
לניהול

כרטיס רשת אופציונלי
שיתוף קל בין משתמשים מרובים באמצעות סריקה 

בדחיפה ופרופילי עבודה מוגדרים מראש

סורק קומפקטי חכם עם הזנת נייר ותכנות חכמות וחדשניות כדי להבטיח סריקה 
מהירה ויעילה במיוחד של מסמכים רבים.

הדגם WorkForce DS-770 מתאפיין בטיפול עוצמתי במדיה ובתכונות חדשניות וחכמות כדי להבטיח 
רמה גבוהה של תקינות נתונים, ומעולה לשילוב יעיל במיוחד ופשוט בזרימת העבודה של החברה. דגם 
זה יכול לסרוק 45 דפים/90 עמודים לדקה באמצעות מזין מסמכים אוטומטי ל- 100 דפים, ומציע מגוון 

רחב של אפשרויות טיפול במדיה המאפשר ללכוד, לאחסון בצורה ממוינת ולשתף במהירות מסמכים 
עסקיים.

תכונות חכמות משפרות יעילות, דיוק ואמינות נתונים
 לסריקת מסמכים מקומטים או עדינים, היכולת 1באמצעות מצב האטת סריקה הראשון בתעשייה

לסריקת מסמכים מאתגרים מעולם לא הייתה קלה יותר. מערכת Active Separation Roller (גלילי 
 Double הפרדה אקטיבית) מונעת הזנות כפולות ומרגיזות ומבטיחה שכל פיסת נייר נסרקת. הפונקציה

Feed Detection Skip (דילוג עם זיהוי הזנה כפולה - DFDS) מאפשרת לסרוק מדיה מאתגרת 
דוגמת מעטפות או מסמכים עם מדבקות ממו. מצב סריקה אוטומטית מאפשר עיבוד של מספר גדול 

של מסמכים בתור כמויות הניתנות לניהול, והודות לכך לסרוק אותם לקובץ אחד.

רב-תכליתיות מרשימה
הערכה האופציונלית להמרת סורק שטוח מאפשרת עיבוד יעיל של מסמכים, החל בבולים ועד דרכונים 
וספרים. סריקה דו-צדדית במעבר אחד מבטיחה עיבוד מהיר של מסמכים, וניתן גם לסרוק מבחר מגוון 

של סוגי מדיה דוגמת נייר דק במיוחד במשקל 27 ג'/מ"ר ועד לכרטיסים עבים במשקל 413 ג'/מ"ר. 
המשטח בגודל A3 מזרז את התהליך באמצעות "תפירה אוטומטית" דיגיטלית של החלק האחורי של 

מסמכים גדולים.

קישוריות גמישה
דרייברים של WIA ,TWAIN ,High-speed USB 3.0 ו- ISIS להשתלבות חלקה במערכת לניהול 

מסמכים.

תוכנה לשיפור תמונות ולניהול מסמכים
תוכנת Epson Scan 2.0 מאפשרת עריכה קלה של תמונות וכוללת תכונות דוגמת ביטול הטיה וסיבוב 

אוטומטי. תוכנת Document Capture Pro היא פתרון קל לשימוש ללכידה ולאחסון אלקטרוני של 
מסמכים בלחיצת לחצן אחת.



WorkForceDS-770

מה בקופסה

(CD) התקן ותכנית עזרה
מכשיר עיקרי
כבל חשמלי

הוראות תצוגה
USB כבל

מסמכי אחריות

מפרט המוצר

כללי
Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 

2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 
2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP 

Professional x64 Edition

מערכות הפעלה תואמות

296 x 169 x 176 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
3,6 ק"ג משקל

TWAIN, WIA, ISIS (Web download) מנהל התקן
Epson Document Capture (מחשב Mac בלבד), Epson Document Capture Pro (Windows only), 

Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
תוכנה כלולה

טכניקה
סורק עם מזין נייר סוג הסורק

600 DPI x 600 DPI (אופקי x אנכי) רזולוציית סריקה
50,8 מ"מ x 50,8 מ"מ (אופקי x אנכי) ADF Minimum Document Size

215,9 מ"מ x 6.096 מ"מ (אופקי x אנכי) ADF Maximum Document Size
A4, A5, A6, B5, B6, מכתב, גלויה, כרטיסי ביקור, כרטיסי פלסטיק, משפטי, Executive פורמט הנייר

כניסה: 30 בתים צבע / 10 בתים בשחור , יציאה: 24 בתים צבע / 8 בתים בשחור עצמת הצבע
כן Ultrasonic Sensor

סורק
LED ReadyScan טכניקת מקור אור

SCAN SPEED
בשחור: 45 דפים/דקה - צבע: 45 דפים/דקה measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi, בשחור: 90 

measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi תמונות/דקה - צבע: 90 תמונות/דקה
מהירות סריקה

מפרט ניירות וחיישנים
100 גיליונות ADF Paper Setting Capacity

5.000 עמודים Reliability Daily Duty Cycle
כן סריקת דופלקס

g/m² 413 - 27 :טעינה אוטומטית משקל הנייר

SCANNING FEATURES
דילוג על עמודים ריקים, תפירת A3, תיקון חורים, תיקון הטייה אוטומטי, זיהוי אוטומטי של ריבוי מסמכים, פלט 

 unsharp, Descreening, Automatic סיבוב תמונה אוטומטי, שיפור טקסט, מסכת ,(Windows רק) תמונה כפול
Folder Creation, Barcode Recognition, OCR אזורי מלא

תכונות

JPEG, TIFF, סריקה ל-TIFF מרובים, PDF, סריקה ל-PDF שניתן לחפש בו, סריקה ל-PDF מאובטח, PDF/A תבניות פלט
Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF Compression File compression features

סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה ל-®Microsoft SharePoint, סריקה להדפסה, סריקה לתיקיית אינטרנט, 
סריקה לתיקיית רשת

שילוב מסמכים מתקדם

קישוריות
USB 3.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (אפשרות בחירה) חיבורים

Network Interface Panel / Unitלבחירה
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex Ethernet settings

5-line LCD with Push Scan features Panel type
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP Protocol support

כן IPv6 support
(with Document Capture Suite) כן Panel Lock with password

אחר
12 חודשים שירות באתר הלקוח

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות



WorkForceDS-770 OPTIONAL ACCESSORIES

Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

Roller Assembly Kit
B12B819031
Cleaning Kit

B12B819291
Flatbed Scanner Conversion Kit

B12B819011FB
ממשק רשת

B12B808451

מידע לוגיסטי

B11B248401 SKU

8715946629766 בר-קוד

9 יחידה גודל המשטח

1.  בהשוואה למקרנים עם הזנת נייר, בטווח מהירות של 25 עד 45
דפים לדקה, מבוסס על נתונים מתוך אתרי האינטרנט והפרוספקטים של
חמשת דגמי מקרנים הנמכרים ביותר בארצות אירופה, אפריקה והמזרח

InfoSource Document :התיכון במהלך כל שנת 2015 בהתאם ל
Management Scanner Sales Full Year 2015.

Epson 2.  נדרשת הורדה מאתר האינטרנט של

או לבעליהם בהתאמה.Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522 

Epson 
אפסון ישראל 

תמיכה באינטרנט: 
epsonsupport4@ag-m.co.il 

מספר טלפון “קו חם”: 03-3761335 
www.epson.co.il


