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Epson Perfection V33

Najwyższej jakości skany dokumentów,
zdjęć i albumów

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Korzystając z tego skanera uzyskujesz skany najwyższej jakości. To znakomite
urządzenie do pracy ze zdjęciami, dokumentami i albumami błyskawicznie
generuje skany w rozdzielczości 4800 dpi — niemal bez rozgrzewania i przy
niskim poborze mocy. Pod pokrywą mieszczą się nawet grube dokumenty i
dzięki matrycy CCD przechwytywane są obrazy z większą liczbą szczegółów,
a skanowanie jest wykonywane w pionie lub poziomie. Możesz wygodnie
skanować do wielostronicowego pliku PDF z możliwością przeszukiwania
bądź bezpośrednio do poczty e-mail za pomocą specjalnego przycisku.
Oprogramowanie Epson Easy Photo Fix™ ułatwia przywracanie kolorów,
usuwanie zabrudzeń i korygowanie podświetlenia, umożliwiając uzyskanie
doskonałych rezultatów.

• N
 iski pobór mocy dzięki technologii Epson ReadyScan LED
• Zaawansowane oprogramowanie, w tym optyczne rozpoznawanie znaków dla potrzeb
generowania plików PDF z możliwością przeszukiwania
• Skanowanie książek
• Możliwość uzyskania znakomitej jakości skanów przy niesłychanie krótkim czasie
rozgrzewania się urządzenia
• Skanowanie bezpośrednio do poczty e-mail za pomocą jednego naciśnięcia przycisku
• Skanowanie w orientacji pionowej lub poziomej
• Przechwytywanie obrazów z większą liczbą szczegółów dzięki matrycy CCD o
rozdzielczości optycznej 4800 dpi
• Przywracanie kolorów, usuwanie kurzu i korygowanie podświetlenia za pomocą
dołączonego do urządzenia oprogramowania Epson Easy Photo Fix™

•
•
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•
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S
Dysk CD z oprogramowaniem
Instrukcja „Zacznij tutaj”
Zasilacz
Karta gwarancyjna
Przewód USB

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
TYP SKANERA
Rozdzielczość optyczna
Gęstość optyczna
Format dokumentu
Interfejs
KONFIGURACJA
Moduł fotoelektryczny
Źródło światła
Metoda sub-skanowania
WYDAJNOŚĆ
Rozdzielczość wyjściowa

FUNKCJE
Wzmacniacz jakości obrazu

Proste skanowanie

PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA
DOKUMENTY I ZDJĘCIA
Skanowanie refleksyjne

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura
Wilgotność
OPCJE
Gwarancja*

Epson Perfection V33
Kolorowy skaner płaski
Główna 4800 dpi x dodatkowa 9600 dpi
3,2 DMax
Skaner stołowy A4, dokument w formacie US letter
USB 2.0 Hi-speed
12-wierszowy kolorowy przetwornik Epson Matrix CCD™ z chipowym
obiektywem Micro Lens
Biała dioda LED
Stałe dokumenty i ruchoma karetka
50–6 400, 9 600, 12 800 dpi
Wewnętrznie: 48 bitów (281,5 triliona kolorów)
Zewnętrznie: 48 bitów (281,5 triliona kolorów)
24 bity (16,7 miliona kolorów)
16 bitów (65 536 poziomów skali szarości)
8 bitów (256 poziomów skali szarości)
1 bit (monochromatyczne)
Technologia Print Image Matching II, funkcja wzmacniania obrazu:
przywracanie kolorów, redukcja ziarnistości, programowalny ton
automatycznej ekspozycji, maska ostrości z redukcją szumów, usuwanie
efektu mory z optymalizatorem rodzaju dokumentu, regulacja krzywej
tonów z histogramem, paleta kolorów
4 przyciski połączone z programem Epson Event Manager, skanowanie
wielu stron do formatu PDF za pomocą przycisków skanera, pliki PDF
o wysokim stopniu kompresji, pliki PDF z możliwością przeszukiwania,
wzmocnienie tekstu, oddzielna aplikacja oraz funkcja skanowania do
pliku, wielofunkcyjny interfejs użytkownika, automatyczne wykrywanie
wielu dokumentów, automatyczne przycinanie wielu dokumentów,
automatyczna korekcja skosu, zaznaczanie wielu obrazów

Podgląd w formacie A4: 7 s
Rysunek liniowy w formacie A4 w rozdzielczości 300 dpi: 16 s
Kolorowy dokument w formacie A4 w rozdzielczości 600 dpi: 30 s
5 °C do 35 °C (praca)
Od 10% do 80%, bez skraplania (praca)
2 lata gwarancji standardowej. Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat,
w zależności od dostępności

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Napięcie
Pobór mocy

Prąd zmienny, napięcie 200-240V, 50-60Hz
12 W przy pracy, 3,7 W w trybie uśpienia

DANE OGÓLNE
Wymiary (S x G x W)
Waga

280 x 430 x 41 mm
Ok. 2,2 kg

SYSTEMY OPERACYJNE

Windows® XP / XP-x64 / Vista® / Win 7/ Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy

OPROGRAMOWANIE

Epson Scan, Epson Event Manager, ArcSoft MediaImpression®, ABBYY
FineReader® 9 Sprint Plus (PC), ABBYY FineReader® 8, Sprint Plus (Mac)
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* Oferty gwarancyjne są niedostępne dla niektórych krajów. Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Epson.

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

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl

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

