Scanner fotográﬁco Epson Perfection® V600
Tipo de scanner
Resolução ótica
Resolução máxima do hardware
Resolução máxima interpolada
Área máxima de digitalização
Modo de digitalização colorido
(profundidade de bits)
Modo de digitalização em tons de
cinza (profundidade de bits)
Conectividade
Conectividade Sistemas Operacionais
Peso e dimensões (L x P x A)
Software incluso

Conteúdo da caixa

Garantia
Nome do produto
Código do produto

Scanner colorido de base plana com unidade para transparências
6400 dpi com Epson MatrixCCD®
6400 x 9600 dpi
12.800 x 12.800 dpi
21,5 cm x 29,7 cm
48 bits interna/externa
16 bits interna/externa
USB 2.0 de alta velocidade
Windows® 8, Windows 7, Windows VistaTM, Windows XP,
Windows XP Professional x64 Edition
Mac OS® X 10.5.x – 10.8.x
Somente o produto: 4,1 kg, 28 cm x 48,5 cm x 11,8 cm
Produto na caixa: 5,4 kg, 57,7 cm x 18,4 cm x 36,8 cm
Epson Scan com a tecnologia Epson Easy Photo Fix
Epson Event Manager
Epson Copy Utility
Programa de reconhecimento ótico de caracteres
ABBYY® FineReader® Sprint Plus
ICA3 (Somente Mac®)
Scanner colorido fotográﬁco Epson Perfection V600,
Unidade para transparências, suportes para negativos de 35 mm e 6 x 22 cm,
software em CD-ROM, folha com instruções para começar, cabo USB 2.0 de alta
velocidade, adaptador de CA e cabo de energia
Garantia limitada de um ano
Scanner fotográﬁco Epson Perfection V600
B11B198022 PERFECTION V600 PHOTO (LATIN 120V)
B11B198021 PERFECTION V600 PHOTO (LATIN 220V)

Scanner fotográﬁco
Epson Perfection® V600

Fotos | Filmes | Documentos
11,8 cm

48,5 cm
28 cm

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

www.epson.com.br
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR
Estas especiﬁcações e termos estão sujeitos à alteração sem aviso prévio, Easy Photo Fix, Epson MatrixCCD, Perfection e
ReadyScan são marcas comerciais registradas, EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada e Better Products for a Better
Future es una marca comercial da Seiko Epson Corporation. Micro Step Drive é uma marca comercial da Epson America, Inc. Mac OS é
uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. Os demais nomes de produtos e as marcas são propriedade
de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Este produto foi fabricado em conformidade com
as normas UL e CSA. Como parceira da ENERGY STAR, a Epson America, Inc. determinou que este produto atende às normas ENERGY
STAR de eﬁciência energética. © 2013 Epson America, Inc. CPD- LP100842 01/17

Qualidade de digitalização
e versatilidade excepcionais

Reproduções claras e vivas
de até 43 cm x 56 cm

Scanner fotográﬁco
Epson Perfection® V600
Fotos | Filmes | Documentos

Rendimento. Qualidade. Versatilidade.
O scanner fotográﬁco Epson Perfection® V600 tem um rendimento incrível e uma grande
versatilidade em qualquer projeto.
A resolução de 6400 dpi garante imagens nítidas e vivas ao digitalizar ﬁlmes, slides, negativos, fotos
ou documentos comuns. Além disso, permite realizar facilmente ampliações de até 43 cm x 56 cm.
Epson Perfection V600® – qualidade e versatilidade pelo melhor preço.

Restaure fotos facilmente
Restaure fotos coloridas, slides e negativos descoloridos
devolvendo seu brilho original graças à tecnologia de digitalização
Easy Photo Fix exclusiva da Epson. Basta digitalizar suas
fotos familiares antigas e poderá restaurar a cor com apenas um clique.

Tecnologia LED ReadyScan
Essa fonte de luz usa menos energia, mas digitaliza mais rápido.
Não requer pré-aquecimento e não inclui mercúrio, o que a torna
mais amigável com o meio ambiente em comparação com as
lâmpadas ﬂuorescentes de cátodo frio tradicionais.

Antes de Easy Photo Fix

Resolução incrível para
ampliações extraordinárias
O scanner Epson Perfection® V600 conta
com um hardware de resolução 6400 x 9600 dpi
para obter ampliações ainda mais brilhantes. Aproveitando
os 6400 dpi e 3.4 Dmax, é fácil obter ampliações de até 43
x 56 cm com profundidade de 48 bits.

Depois de Easy Photo Fix

DIGITAL ICE: uma solução integral
para a restauração de fotos
Poderosa produtividade e versatilidade
Com a unidade para transparências integrada, você poderá digitalizar
vários slides, negativos de 35 mm e ﬁlmes de formato médio de até
6 x 22 cm. Também é possível digitalizar várias fotograﬁas ao mesmo
tempo ou documentos, que podem ser convertidos em texto editável,
graças à tecnologia OCR. Além disso, você tem pleno controle,
utilizando o modo automático e três modos adicionais.

DIGITAL ICE evita a necessidade de usar serviços caros de
retoque de fotos, tornando mais fácil que nunca
obter excelentes digitalizações. Essa tecnologia inovadora
remove a aparência empoeirada e riscos do ﬁlme.

Antes
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Depois

