ES-60W

Scanner portátil

WorkForce®

O Scanner portátil Wireless com a
maior velocidade de sua categoria1.
Principais características
· Scanner portátil de documentos, o menor e mais leve de sua categoria1
– Portátil e pequeno, ideal para uma fácil digitalização e em qualquer lugar.

· Software OCR Nuance incluso – Crie arquivos PDF com capacidade de
busca e arquivos editáveis de Word e Excel.

· Digitalizações rápidas – Digitalize uma página em apenas 4 segundos2.

· Digitalização para a nuvem4 – Digitalize arquivos diretamente para contas
de armazenamento na nuvem com o software incluso.

· Digitalização via Wireless de documentos urgentes – Digitalização para
PC, Mac®, iOS ou dispositivo Android™3.
· Ferramentas inteligentes para digitalizar e organizar documentos
facilmente – O software Epson ScanSmart3 facilita a digitalização, revisão e
armazenamento de documentos.
· Detecta automaticamente a conectividade – Alterna entre USB e a
bateria Wireless automaticamente sem intervenção do usuário. O visor LCD
mostra o status da rede Wireless e da bateria.

Scanner portátil de documentos,
o menor e mais leve de sua categoria1

Digitalizações rápidas

· Uso versátil do papel – Digitalize documentos de até 21,59 cm x 182,88 cm,
e também cartões de identificação e ingressos.
· Inclui driver TWAIN – Compatível com praticamente qualquer software.
· Modo de alimentação automática – Combina todas as suas páginas em um
só arquivo; o scanner insere no mesmo arquivo cada nova folha digitalizada em
cada serviço.

Digitalize via Wireless
documentos urgentes

Ferramentas inteligentes para
digitalizar e organizar
documentos facilmente

Software ScanSmart

WorkForce® ES-60W
Especificações técnicas
Digitalização
Tipo de scanner
Método de digitalização
Alimentação de papel
Sensor óptico
Resolução óptica
Resolução de hardware
Resolução máxima de impressão
Velocidade do scanner2 (ADF)

Digitalização de um lado, portátil e em cores
Carro fixo e documento em movimento
Alimentação manual (virada para baixo)
CIS colorido de 1200 dpi (saída de até 600 dpi)
600 dpi
600 dpi
1200 dpi
Preto e branco, 300 dpi, folha simples: 4 ppm (com bateria); 5.5 ppm
(conectado via USB) Em cores, 300 dpi, folha simples: 4 ppm (com bateria);
5.5 ppm conectado via USB) Preto e branco, 600 dpi, folha simples:
9 ppm (com bateria); 9 ppm (conectado via USB) Em cores, 600 dpi,
folha simples: 9 ppm (com bateria); 9 ppm (conectado via USB)
Área máxima de digitalização
216mm x 1.828,8mm Cartão plástico / em relevo
(com 1,2 mm de espessura máxima) (somente digitalização horizontal),
A4,A5, A6, B5, A8 (somente digitalização vertical / somente Windows®)
cartões de visita, carta, ofício e tamanhos especiais.
Profundidade de bits do scanner
Em cores: 48 bits de entrada / 24 bits de saída;
Tons de cinza: 16 bits de entrada / 8 bits de saída
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 / MacOS® 10.14.x

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

Peso e dimensões (L x P x A)
O que há na caixa
Software disponível

Características Ecológicas
Informação do produto
Códigos
Garantia
UPC

Interface USB (alimentado por BUS)
USB 2.0 – Micro Tipo B, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Funcionamento: 5 ° to 35 °C
Funcionamento: 10 – 85% (sem condensação)
Bateria: Modo em operação: 3,1 W / Modo em espera: 2,4 W /
Modo em repouso: 1,9 W / Modo desligado: 0,2 W USB /
USB: Modo em operação: 2,7 W / Modo em espera: 1,6 W
/Modo em repouso: 1,0 W / Modo apagado: 0,2W
300 g / 27,2cm x 4,7 cm x 33,8 cm
Scanner de documentos WorkForce® ES-60W
Cabo USB
Manual de manutenção
Epson ScanSmart com software OCR Nuance (requer acesso à internet
para baixar e instalar), Document Capture Pro
Desenvolvidos para fácil reciclagem.
De acordo com as normas RoHS
WorkForce® ES-60W B11B253201
1 ano balcão
0 10343 94559 3

1 - Em comparação com os scanners de documentos portáteis de alimentação de somente uma folha, com um preço menor a USD 300 nos EUA e Canadá, em maio de 2018. Não inclui outros scanners Epson. l 2 - Velocidade de digitalização
de uma folha a 300 dpi, tamanho 21,5 cms x 27,9 cms. l 3 - Epson ScanSmart é compatível com Windows® 10 (32-bits, 64-bits), Windows® 8/8.1 (32-bits, 64-bits), Windows® 7 (32-bits, 64-bits) SP1 e Mac OS X® 10.11.x a Mac OS®
10.13.x. l 4 - Com o software Epson ScanSmart instalado no Windows® de seu PC ou Mac® conectado à rede. Requer acesso à Internet. Compatível com Windows® 10 (32 bits, 64 bits), Windows® 8 / 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows® 7
(32 bits, 64 bits) SP1 e Mac OS® X 10.11.X para Mac OS® 10.14. X.

Distribuidor autorizado:

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson,
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Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
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3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR
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