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Αυτός ο εύχρηστος σαρωτής με τροφοδοσία μέσω USB διαθέτει νέα, 
κομψή σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο. Η ενσωματωμένη βάση σάς 
παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία καθώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 
σαρωτή τόσο σε οριζόντια όσο και σε πλάγια θέση, εξοικονομώντας 
χώρο. Με 4.800 dpi και υψηλές ταχύτητες σάρωσης, ο V19 παρέχει 
αποτελέσματα υψηλής ποιότητας γρήγορα. Αποθηκεύστε και 
μοιραστείτε online τις φωτογραφίες σας εύκολα, σαρώνοντάς τις 
κατευθείαν στο Facebook και το Picasa.

Εξαιρετικά μικρός και τακτοποιημένος

Η τροφοδοσία και η δυνατότητα διασύνδεσης του V19 επιτυγχάνεται μέσω μίας θύρας 
Micro USB που μειώνει την ακαταστασία των καλωδίων και κρατά την επιφάνεια 
εργασίας σας καθαρή. Η συσκευή διαθέτει επίσης μια ενσωματωμένη βάση για 
ευέλικτη σάρωση, ανάλογα με το χώρο στο γραφείο σας. 

Αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, γρήγορα

Χάρη στην Τεχνολογία ReadyScan LED της Epson, μπορείτε να αρχίσετε τη σάρωση 
άμεσα χωρίς χρόνο προθέρμανσης. Ακόμα και οι παλιές φωτογραφίες σας δείχνουν 
εξαιρετικές, με το λογισμικό Epson Easy Photo Fix που βελτιώνει την ποιότητα των 
σαρώσεων αφαιρώντας τη σκόνη, επαναφέροντας τα ξεθωριασμένα χρώματα και 
διορθώνοντας τις φωτογραφίες που έχουν τραβηχθεί με κόντρα φως. Ακόμα και τα 
σαρωμένα έγγραφα θα φαίνονται υπέροχα, καθώς ο V19 περιλαμβάνει λειτουργίες 
βελτιστοποίησης για αύξηση της ευκρίνειας του κειμένου και την απομάκρυνση της 
ανεπιθύμητης αποτύπωσης της πίσω όψης, που παρατηρείται σε έγγραφα διπλής 
όψης. 

Εύχρηστος

Για γρήγορη και εύκολη σάρωση, ο V19 διαθέτει τέσσερα κουμπιά ενός αγγίγματος 
ώστε να σαρώνετε, να αντιγράφετε να μοιράζεστε και να μετατρέπετε τις φωτογραφίες 
και τα έγγραφά σας σε πολυσέλιδα PDF με δυνατότητα αναζήτησης1 με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Μπορείτε ακόμη και να αναθέσετε προσαρμοσμένες εργασίες 
σάρωσης και στα τέσσερα κουμπιά για να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις σας, όπως η 
ανάλυση, η μορφή και η τοποθεσία αποθήκευσης, ώστε να πραγματοποιείτε πιο 
γρήγορα τις απλές, επαναλαμβανόμενες εργασίες σάρωσης. Για μεγαλύτερη ευελιξία, 
το πλήρως αποσπώμενο κάλυμμα επιτρέπει τη σάρωση ογκωδών βιβλίων, 
φωτογραφικών άλμπουμ και άλλων βιβλιοδετημένων εγγράφων μεγάλου πάχους. 
Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας με την οικογένεια και τους φίλους 
σας εύκολα, σαρώνοντάς τις κατευθείαν στο Facebook και το Picasa.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Σάρωση υψηλής ανάλυσης 4.800 dpi
Δημιουργήστε υψηλής ποιότητας σαρώσεις 
φωτογραφιών και εγγράφων
Τροφοδοσία και διασύνδεση μέσω Micro 
USB
Δεν χρειάζεται σύνδεση τροφοδοτικού AC 
στην πρίζα ή ξεχωριστό καλώδιο 
τροφοδοσίας
Ενσωματωμένη βάση για σάρωση σε 
κατακόρυφη θέση
Εξοικονομήστε χώρο στο γραφείο ή το 
ταμείο σας
Τέσσερα κουμπιά ενός αγγίγματος
Γρήγορη σάρωση για γρηγορότερη εκτέλεση 
των απλών, επαναλαμβανόμενων εργασιών 
σάρωσης
Έξυπνο λογισμικό
Διασφαλίστε σαρώσεις βέλτιστης ποιότητας, 
αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις 
φωτογραφίες σας online



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τύπος σαρωτή Σαρωτής flatbed
Ανάλυση σάρωσης 4.800 DPI x 4.800 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Optical Resolution Main 4.800 DPI
Βάθος χρώματος Είσοδος: 48 Bit Χρώμα, Έξοδος: 24 Bit Χρώμα
Scanning Range (maximum) 216 mm x 297 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού A4

ΣΑΡΩΤΈΣ
Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor)
Πηγή φωτός Λευκή LED
Scanning Method Fixed documents and moving carriage
Output Resolution 50~6400 (1 dpi step) DPI

SCANNING FEATURES
Χαρακτηριστικά Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Αυτόματη διαίρεση περιοχής, Βελτίωση κειμένου, 

Scan to Cloud Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, 
Copy, Start), Integrated stand for upright scanning

Μορφές αντιγράφων Σάρωση σε μορφή αρχείου JPEG, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου 
PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Βελτίωση εικόνας Αφαίρεση σκόνης, Διόρθωση οπίσθιου φωτισμού, Αποκατάσταση χρωμάτων

CONNECTIVITY
Συνδέσεις USB 2.0 Micro-AB

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 249 x 364 x 39 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 1,5 kg
Περιεχόμενο λογισμικό Epson Copy Utility, Epson Easy Photo Scan, Epson Scan
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 
or higher

Υγρασία αέρα Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 20% - 80%
Θερμοκρασία Λειτουργία 10° C - 35° C, Αποθήκευση -20° C - 60° C
Κατανάλωση ενέργειας 2,5 Watt (Operation), 1,1 Watt Ready, 0,013 Watt (απενεργοποίηση)

SCAN SPEED
Σάρωση με αντικατοπτρισμό A4 Preview: 10 s/σελίδα ,, Μονόχρωμο: 10 s/σελίδα - Χρώμα: 10 s/σελίδα measured with size A4, 

Resolution  300 dpi ,, Μονόχρωμο: 12 s/σελίδα - Χρώμα: 29 s/σελίδα measured with size A4, 
Resolution  600 dpi ,,  measured with size A4, Resolution  600 dpi ,, 
Χρώμα: 10 s/σελίδα measured with size A4, Resolution  300 dpi ,, Χρώμα: 29 s/σελίδα measured 
with size A4, Resolution  600 dpi ,,  measured with size A4, Resolution  300 dpi ,

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU B11B231401

Γραμμωτός κωδικός 8715946544281

Τεμάχια 1 Units

 Perfection V19

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Κύρια συσκευή
Οδηγίες τοποθέτησης
Καλώδιο USB
Οδηγίες χρήσης (CD)
Έγγραφο εγγύησης

1. - Μόνο Windows

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


