
WorkForce DS-530
KARTA PRODUKTU

Inteligentny skaner z podajnikiem arkuszy, usprawniający pracę dzięki 
nowatorskim funkcjom skanowania różnych typów dokumentów 

Dzięki udoskonalonej obsłudze nośników i innowacyjnym inteligentnym funkcjom 
zapewniającym wysoki poziom integralności danych model WorkForce DS-530 
stanowi świetne, wydajne rozwiązanie, które można z łatwością wdrożyć w każdym 
biurze. Automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 50 arkuszy, szybkość 
skanowania sięgająca 35 str./min (do 70 obr./min) oraz obsługa szerokiej gamy 
nośników pozwalają na błyskawiczne skanowanie, indeksowanie, archiwizowanie oraz 
udostępnianie dokumentów biznesowych.

Inteligentne funkcje zwiększają wydajność, dokładność i wiarygodność danych
Pierwszy w branży tryb skanowania precyzyjnego1 dokumentów pogniecionych lub 
delikatnych sprawia, że skanowanie trudnych w obsłudze nośników nigdy nie było 
takie proste. Aktywny system rolek separujących zapobiega podawaniu dwóch arkuszy 
jednocześnie, dzięki czemu żadna kartka nie zostanie pominięta. Funkcja wykrywania 
podwójnych arkuszy oznacza, że można skanować trudne w obsłudze nośniki, takie 
jak koperty czy dokumenty z naklejonymi notatkami. Tryb automatycznego skanowania 
umożliwia przetwarzanie bardzo dużych ilości dokumentów, które mogą być 
skanowane jako jeden plik.

Duża wszechstronność
Opcjonalny zestaw skanera płaskiego umożliwia wydajne skanowanie różnego rodzaju 
nośników, począwszy od znaczków po paszporty i książki. Jednoprzebiegowe 
skanowanie dwustronne gwarantuje szybkie przetwarzanie dokumentów, przy czym 
możliwe jest skanowanie materiałów o różnej grubości, takich jak cienki papier o 
gramaturze 27 g/m2 i gruby karton o gramaturze 413 g/m2. Arkusz przenoszący A3 
przyspiesza proces, automatycznie cyfrowo zszywając ze sobą większe dokumenty.

Różne opcje połączenia
Szybkie złącze USB 3.0 ze sterownikami TWAIN i ISIS zapewnia większą zgodność z 
systemami zarządzania dokumentami.

Oprogramowanie do optymalizacji obrazu i zarządzania dokumentami
Oprogramowanie Epson Scan 2.0 ułatwia edytowanie obrazów dzięki takim funkcjom 
jak korekcja przekosów czy automatyczne obracanie, natomiast Document Capture 
Pro jest prostym w obsłudze rozwiązaniem do skanowania i zapisywania 
elektronicznych dokumentów za pomocą jednego przycisku.

KLUCZOWE CECHY

Pierwszy w branży tryb skanowania 
precyzyjnego1
Skanowanie dokumentów pogniecionych, 
długich i delikatnych bez zwiększania 
rozmiaru plików
Aktywny system rolek separujących
Zapobieganie podawaniu dwóch arkuszy 
jednocześnie, dzięki czemu żadna kartka nie 
zostanie pominięta
Opcjonalny zestaw skanera płaskiego
Skanowanie różnych nośników, od 
znaczków po paszporty, książki i nie tylko
Tryb automatycznego skanowania
Szybkie przetwarzanie dużych ilości 
dokumentów
Opcjonalny interfejs sieciowy
Łatwe współużytkowanie skanera dzięki 
skanowaniu za pomocą jednego przycisku 
(„push scan”) oraz wstępnie utworzonym 
profilom zadań



SPECYFIKACJE PRODUKTU

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 17 W, 9,2 W (tryb ekonomiczny), 1,2 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu 296 x 169 x 176 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 3,7 kg
Sterowniki TWAIN, WIA, ISIS (do pobrania z Internetu)

TECHNIKA
Typ skanera Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość skanowania 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu 
na ADF

50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo)

Maksymalny rozmiar 
dokumentu — automatyczny 
podajnik dokumentów

215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo)

Formaty papieru A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive
Głębia kolorów Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik Tak

SKANER
Źródło światła Technologia diodowa ReadyScan

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA
Prędkość skanowania monochromatyczny 35 Str./min. - Kolor: 35 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , 

Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 70 obrazów/min - Kolor: 70 obrazów/min pomiar 
za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Pojemność 50 Arkusze
Dzienna wydajność 
niezawodnej pracy

4.000 Strony

Skanowanie dwustronne 
(dupleks)

Tak

Gramatura papieru na ADF Ładowanie automatyczne: 27 - 413 g/m²

FUNKCJE SKANOWANIA
Funkcje Spadek gęstości kolorów RGB, Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, Pomijanie pustych 

stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Rozszerzona edycja obrazu, 
Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów 
wielostronicowych, Poprawa koloru RGB, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), 
Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostrości, 
Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Obsługa 
strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów 
OCR

Formaty edycji JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do 
zabezpieczonego PDF, PDF/A

Funkcje kompresji pliku Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF
Zaawansowana integracja 
dokumentu

Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie 
do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu

ZŁĄCZA
Przyłącza USB 3.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (opcja)
Panel interfejsu sieciowego Opcjonalnie

Ustawienia Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/połowiczny druk dwustronny
Typ panelu 5-wierszowy panel LCD z funkcjami „Push Scan”
Obsługiwane protokoły TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
obsługa IPv6 Tak
Blokada panelu z hasłem Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

WorkForce DS-530

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Instrukcja montażu
Kabel USB
Karta gwarancyjna



OPCJONALNE AKCESORIA

Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051
Roller Assembly Kit
B12B819031
Cleaning Kit
B12B819291
Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
Interfejsu sieciowego
B12B808451

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU B11B226401

Kod kreskowy 8715946551906

Rozmiar palety 9 szt.

WorkForce DS-530

1.  W porównaniu ze skanerami z podajnikiem, w zakresie
prędkości od 25 do 39 str./min, na podstawie danych ze
stron internetowych i broszur na temat pięciu najlepiej
sprzedających się modeli w regionie EMEA w roku 2015,
według raportu InfoSource Document Management Scanner Sales
Full Year 2015.
2.  Wymaga pobrania z witryny internetowej firmy Epson

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


