DS-970

Scanner para
ambientes corporativos

Epson®

Scanner ultrarrápido, confiável e robusto
para ambientes corporativos.
Principais Características
· Digitalizações ultrarrápidas – até 85 ppm e 170 ipm1, digitalizando
ambos os lados em apenas uma passada.

· Utilização versátil do papel – digitalize páginas dobradas, cartões rígidos
de identificação e de visita e documentos diversos de até 27,94 cm x 43 cm.

· Praticidade na digitalização de grandes volumes – o alimentador
automático suporta até 100 páginas. Além disso, conta com um ciclo de trabalho
de até 9.000 páginas por dia2.

· Inclui software com OCR – com o sotfware Epson Document Capture Pro®
(incluso) é possível criar arquivos PDF com função de pesquisa ou digitalizar
para contas de armazenamento online como Evernote®, SharePoint® e
Google Drive™3.

· Fácil de usar – visor LCD e botões que facilitam ao usuário o acesso às
funções, configurações e manutenção.
· Conectividade – compatível com USB 3.0 e 2.0.

· Compatibilidade com sistemas de gerenciamento de documentos –
inclui drivers TWAIN e ISIS para uma fácil integração com o software
existente.

· Alimentação de papel com tecnologia avançada – inclui modo de
velocidade lenta para folhas delicadas, detecção de alimentação dupla
e correção de inclinação que protegem o papel evitando emperramento.

· Versatilidade – módulo de rede opcional para grupos de trabalho e acessório
de base plana para se conectar a um scanner fotográfico Epson que seja
compatível4 (ambos são vendidos separadamente).
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Epson DS-970
Especificações técnicas
Digitalização
Tipo de scanner
Método de digitalização
Alimentação do papel
Sensor óptico
Fonte de luz
Resolução óptica
Máxima resolução interpolada
Velocidade do scanner2 (ADF)

Alimentação vertical, scanner duplex colorido de uma passada
Carro fixo e documento em movimento
Alimentação vertical (virado para baixo)
Contact image sensor (CIS) colorido
LED RGB de 3 cores
600 dpi
1200 dpi
Preto e branco, colorido, tons de cinza,
200 dpi e 300 dpi: 85 ppm/170 ipm1
Área máxima de digitalização
A 200 dpi: máx.: 215,9 mm x 6096 mm; mín.: 50,8 mm x 50,8 mm
Gramatura do papel: 27 g/m2 a 413 g/m2
Profundidade de bits do scanner
RGB: 30 bits de entrada/24 bits de saída
Alimentador automático de documentos
Gramatura do papel
27 g/m2 a 413 g/m2
100 páginas
Capacidade máxima
Sim
Digitalização/cópia/fax automático frente e verso
Até 9.000 páginas2
Ciclo máximo de trabalho diário
Conectividade
Sistemas operacionais
Windows® 10 (32-bits, 64-bits), Windows® 8, Windows®
8.1 (32-bits,64-bits), Windows® 7 (32-bits, 64-bits) SP1
Mac® OS X 10.11.x, Mac® OS 10.14.x

Geral
Tela
Fonte de alimentação
Interface
Temperatura
Umidade relativa
Consumo de energia (aproximado)

País de origem
Dimensões (L x P x A) e Peso
O que há na caixa?

Software disponível

Características Ecológicas
Informação de produtos
Epson DS-970
UPC
Adaptador para base plana de digitalização
Módulo de rede opcional
Kit de rolete
Folha de suporte (carrier sheet)
Kit de limpeza
Garantia

Visor LCD colorido 1,4''
Adaptador Universal AC 24 V
USB 3.0 de alta velocidade
Módulo de rede opcional (RJ-45, 10BaseT/100Base TX)
Funcionamento: 5° C a 35° C
Funcionamento: 15% - 85% (sem condensação)
Modo operacional: 20 W
Modo em espera: 8,8 W
Modo em repouso: 1,4 W
Modo desligado: 0,1 W
Certificação ENERGY STAR®
Indonésia
3,58 kg - 29,6 cm x 21,1 cm x 21,6 cm
Epson DS-970
Cabo de alta velocidade USB 3.0
Adaptador de corrente
Manual de instalação
Document Capture Pro, drivers TWAIN e ISIS,
Epson ScanSmart com software OCR
(requer uma conexão de internet para baixar e instalar)
De acordo com as normas RoHS.
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12 meses

1- Baseado em digitalização de documentos tamanho carta, a 300 dpi em modos de preto e branco, tons de cinza ou colorido. 2- O ciclo de trabalho é o número máximo recomendado de páginas digitalizadas por dia. Para obter os melhores
resultados, use nesse ou em menor ciclo. Cálculos baseados na velocidade de digitalização de 85 ppm e levando em conta um uso normal durante o dia. 3- Utilizando o software Epson Document Capture instalado no Windows® no seu PC ou
Mac® conectado em rede. Requer conexão de internet. 4- Compatível com os scanners fotográficos de base plana Epson Perfection® V19 ou Epson Perfection® V39, unidades vendidas separadamente.

Distribuidor autorizado:

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
epson.com.br/meioambiente

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

www.epson.com.br
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