Epson
Scanner

DS-30000

Scanner A3 de mesa, rápido, confiável e robusto
para escritórios com altos volumes de trabalho
Principais Características
· Scanner rápido: velocidade de digitalização horizontal de até 70 ppm e 140
ipm1.

· Fácil manuseio: tela touch LCD ajustável de 2,7" para fácil acesso a
trabalhos, configuração e manutenção.

· Robusto: ciclo de trabalho de até 30.000 páginas por dia2.

· Ótimo desempenho em espaços pequenos: o tamanho compacto do
scanner DS-3000 o torna fácil de instalar em praticamente qualquer lugar.

· Utilização versátil de papel: digitalize documentos de até A3 de largura,
papéis dobrados, cartões de plástico, envelopes selados, passaportes3 e
muito mais.
· Confiável: inclui serviço e suporte com garantia limitada de 1 ano.

· Alimentação de papel de tecnologia avançada: alimentador
automático de folhas, suporta até 120 páginas e inclui modo lento para
folhas delicadas, função de proteção de papel, correção de inclinação e
muito mais.

· Compatível: inclui drivers TWAIN e ISIS para fácil integração com o software
existente, compatível com Windows® e Mac OS®.

Até

30.000
pgs.2

Digitalizações rápidas de até
70 ppm/140 ipm1

Digitaliza altos volumes
de documentos

Ciclo de trabalho
diário

Visor Touch LCD

Software Document Capture Pro®

Epson DS-30000
Especificações técnicas
Digitalização
Tipo do scanner
Método de digitalização
Alimentação de papel
Tipo de sensor
Fonte de luz
Resolução óptica
Resolução máxima interpolada
Velocidade de digitalização¹ (ADF)
Área máxima de digitalização
Profundidade de bits do scanner
Formatos suportados

Alimentação vertical, scanner duplex colorido de uma única passada
Carro fixo e documento em movimento
Alimentação vertical (face para baixo)
Sensor de imagem de contato (CIS) colorido
LED RGB de 3 cores
600 dpi
1200 dpi
Preto e branco, colorido, tons de cinza, 200 e 300 dpi:
70 ppm (simplex)/140 ipm (duplex)1
A 200 dpi: máx. 304,8 mm x 558,8 mm (12" x 220");
mín. 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2")
RGB: 30 bits de entrada/24 bits de saída

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

País de origem
Peso e dimensões (L x P x A)
O que está na caixa

BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para pesquisa, PNG, TIFF
Alimentador automático de folhas
Gramatura do papel
Capacidade máxima
Digitalização frente e verso automática
Ciclo máximo de trabalho diário2
Conectividade
Sistemas operacionais

27 g/m2 a 413 g/m2
120 páginas
Sim
Até 30.000 páginas2
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

Drivers compatíveis
Software integrado
Características ecológicas
Informações do produto
Scanner DS-30000
UPC
Rolo de separação
Rolo de recolhida
Folha protetora de passaporte
Garantia

LCD touch colorido de 2,7"
Adaptador AC universal 24 V
USB 3.0 de alta velocidade
Funcionamento: 5 ºC a 35 ºC
Operação: 15% - 85% (sem condensação)
Modo de operação: 17 W
Modo em espera: 9.0 W
Modo em suspensão: 1.4 W
Modo desligado: 0,1 W
Indonésia
6,1 kg
37,1 cm x 20,8 cm x 21,9 cm
Scanner DS-30000
USB 3.0 cabo de alta velocidade
Adaptador de alimentação
Guia de inicialização
ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Epson Document Capture Pro®, Epson Scan 2
De acordo com as normas RoHS
B11B256201
0 10343 95167 9
B12B819631
B12B819611
B12B819651
1 ano

1- Velocidade de digitalização baseada em digitalização de folha única a 300 dpi, tamanho carta em preto e branco, escala de cinza ou colorida. 2- O ciclo de trabalho diário máximo é o nível mais alto recomendado de folhas digitalizadas por
dia. Para obter a máxima durabilidade do equipamento não exceda o ciclo de trabalho diário máximo. Cálculos baseados em uma velocidade de digitalização de 85 ppm e um tempo de uso diário estimado. 3- É necessário ter uma folha de
suporte opcional.

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

Epson e WorkForce são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logotipo e marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. Mac, MacOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. que estão registradas nos Estados
Unidos e em outros países. Windows e Windows Server estão registradas marcas comerciais ou marcas comerciais da Microsoft Corporation que estão registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou registradas
de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. CPD-LP101422 06/2020

