Epson lança novos scanners A3 para escritórios
com alto volume de trabalho
Os modelos DS-30000 e DS-32000 incluem uma série de recursos de produtividade
para ajudar a aumentar a eficiência e agilizar o fluxo de trabalho

A Epson, líder mundial em impressão, projeção e imagem digital, lança no mercado
brasileiro dois novos scanners para escritórios com alto volume de trabalho. Os modelos
DS-30000 e DS-32000 contam com visor touch LCD ajustável de 2,7 polegadas e um
conjunto de ferramentas que oferece produtividade, incluindo um alimentador
automático de documentos de 120 folhas, digitalização frente e verso e função de
proteção de papel.
“Disponibilizamos esses novos scanners pensando em facilitar o processo de
digitalização para os profissionais que atuam em negócios com um grande volume de
trabalho e que demandam agilidade e confiabilidade. Os equipamentos foram
desenvolvidos para maximizar a produtividade, proporcionando ao mesmo tempo uma
experiência otimizada para os usuários e evitando desperdícios”, explica Thiago Ribeiro,
gerente de Negócios da Epson.
Os modelos incluem o Software Epson Document Capture Pro® e drivers TWAIN e ISIS
para fácil integração com o software existente, compatível com Windows® e Mac OS®.
Os usuários podem facilmente criar PDFs pesquisáveis e digitalizar, armazenar e
compartilhar documentos importantes com contas de armazenamento em nuvem.
Voltados para negócios e escritórios de diferentes portes e segmentos, os novos
equipamentos permitem a digitalização de arquivos com mais eficiência e praticidade.
“Buscamos solucionar um problema comum ao se digitalizar arquivos, que é o dano às
folhas delicadas. Por isso, os scanners incluem uma tecnologia avançada de
alimentação de papel que inclui o Modo de Velocidade Lenta, além de funcionalidades
para evitar alimentação incorreta ou possíveis danos ao papel durante a digitalização”,
conta o gerente da Epson.
Diante da necessidade de rapidez na digitalização por parte dos negócios, o scanner
DS-30000 possui velocidades de digitalização de até 70 páginas por minuto com ciclo
de trabalho diário de até 30.000 páginas, enquanto o DS-32000 conta com velocidades
de digitalização de até 90 páginas por minuto e ciclo diário de 40.000 páginas. Com
visor touch colorido, o DS-32000 pode ser girado com o toque de um botão para que
fique sempre de frente para o operador e oferece também flexibilidade de posições.
Sobre a Epson
A Epson é líder mundial em tecnologia, dedicada a se tornar uma empresa indispensável para a sociedade,
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A empresa tem como objetivo impulsionar as inovações e exceder as expectativas dos clientes no campo
da impressão de injeção de tinta, comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica. A Epson orgulhase de suas contribuições para conquistar uma sociedade sustentável e de seus esforços constantes para
atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Liderado pela Seiko Epson
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