
Perfection V39
DATASHEETS

Snel en gemakkelijk uw afbeeldingen en documenten scannen, 
opslaan en delen met deze stijlvolle nieuwe compacte scanner voor 
thuis en op kantoor

Deze gebruiksvriendelijke scanner met USB-voeding beschikt over een nieuw slank en 
ruimtebesparend design. Om bureauruimte te besparen, biedt een ingebouwde 
standaard de flexibiliteit om de scanner zowel plat als op zijn zijkant te gebruiken. Met 
4800 dpi en hoge scansnelheden produceert de V39 snel resultaten van hoge kwaliteit. U 
kunt uw foto's en documenten eenvoudig online opslaan en delen door naar de cloud of 
rechtstreeks naar Facebook en Picasa te scannen.

Ultracompact en netjes

De voeding en aansluiting van de V39 wordt geregeld via een enkele microUSB-
aansluiting zodat u geen last van kabelkluwens hebt en uw werkomgeving netjes 
opgeruimd blijft. Het apparaat beschikt tevens over een ingebouwde standaard voor 
flexibel scannen afhankelijk van de beschikbare bureauruimte. 

Snelle, hoogwaardige resultaten

Dankzij de ReadyScan LED-technologie van Epson kunt u meteen met scannen 
beginnen; er is geen opwarmtijd. Zorg ervoor dat zelfs uw oude foto's er op hun best 
uitzien met Epson Easy Photo Fix-software, die de kwaliteit van uw scans verbetert door 
stof te verwijderen, vervaagde kleuren te herstellen en de achtergrondverlichting te 
corrigeren. Zelfs uw gescande documenten zien er fantastisch uit, aangezien de V39 is 
uitgerust met een reeks tekstverbeteringsfuncties waarmee u de tekstscherpte kunt 
verbeteren en ongewenste 'kleurdoorloop' bij dubbelzijdige documenten kunt 
verwijderen. 

Handig

Om scannen snel en gemakkelijk te maken, beschikt de V39 over vier knoppen waarmee 
u uw foto's en documenten kunt scannen, kopiëren en delen, en deze met één druk op 
de knop kunt converteren naar doorzoekbare PDF's van meerdere pagina's1. De volledig 
afneembare deksel maakt de V39 extra veelzijdig, doordat dikke boeken, foto-albums en 
andere gebonden boekwerken op eenvoudige wijze kunnen worden gescand. Scan 
rechtstreeks naar services voor opslag in de cloud, zoals SugarSync en Evernote en deel 
op eenvoudige wijze uw foto's met familie en vrienden door rechtstreeks naar Facebook 
en Picasa te scannen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Scannen met hoge resolutie van 4800 dpi
Produceer hoogwaardige scans van foto's en 
documenten
Voeding en connectiviteit via microUSB
Geen wisselstroomadapter of aparte 
voedingskabel nodig
Ingebouwde standaard voor rechtop 
scannen
Bespaar ruimte op uw bureau of toonbank
Vier snelkeuzeknoppen
Snel scannen om regelmatig terugkerende 
scantaken gemakkelijker te kunnen uitvoeren
Slimme software
Maak scans van de hoogste kwaliteit van uw 
foto's ten behoeve van online opslaan en 
delen



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Type scanner Flatbedscanner

Scanresolutie 4.800 dpi x 4.800 dpi (horizontaal x verticaal)

Optische resolutie Main 4.800 dpi

Kleurendiepte Ingang: 48 Bits Kleur , Uitgang: 24 Bits Kleur

Scanbereik (maximum) 216 mm x 297 mm (horizontaal x verticaal)

SCANNER

Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor - contactbeeldsensor)

Lichtbron Witte LED

Scanning Method Fixed documents and moving carriage

Uitvoerresolutie 50~6400 (1 dpi step) dpi

SCANFUNCTIES

Features RGB kleurenvermindering, Automatische verdeling afdrukmarges, Tekstverbetering, Scan to 

Cloud Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 drukknoppen (PDF, Verzenden, 

Kopiëren, Start), Ingebouwde standaard voor rechtop scannen

Afdrukformaten BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, Scannen naar doorzoekbare PDF

Beeldoptimalisatie Stofverwijdering, Correctie van achtergrondverlichting, Kleurenherstel

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen USB 2.0 Micro-AB

ALGEMEEN

Bijgeleverde software Epson Copy Utility, Epson Document Capture (alleen voor Mac), Epson Document Capture 

Pro, Epson Easy Photo Scan, Epson Scan

Klankprestatie Bedrijf: 5,4 B (A)

Afmetingen 249 x 364 x 39 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 1,5 kg

Compatibele 

besturingssystemen

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 of hoger

Luchtvochtigheid Bedrijf 20% - 80%, Opslag 20% - 80%

Temperatuur Bedrijf 10° C - 35° C, Opslag -20° C - 60° C

OVERIGE

Garantie 12 maanden Carry-in

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B232401

Streepjescode 8715946544298

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 21 stuks

Perfection V39

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Drivers en hulpprogramma's (CD)
Hoofdapparaat
Plaatsingshandleiding
USB-kabel
Gebruiksaanwijzing (CD)
Garantiebewijs

1.  - Alleen Windows
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