
WorkForce DS-80W
DATASHEETS

Deze nieuwste mobiele A4-scanner van Epson is ideaal voor het 
scannen en verwerken van documenten onderweg of in compacte, 
drukke kantoorruimtes. 

De DS-80W is eenvoudig te gebruiken, installeren en vervoeren dankzij het 
ruimtebesparende ontwerp en kan overal worden ingezet zonder voedingsbron, waardoor 
het nog eenvoudiger is om alles overzichtelijk te houden. Het apparaat detecteert 
automatisch en zonder enige interventie of de draadloze of USB-modus is geactiveerd. 
Met de meegeleverde OCR- en scansoftware creëert u eenvoudig bewerkbare tekst en 
doorzoekbare PDF's. Daarnaast zorgen TWAIN-drivers voor een naadloze integratie met 
toepassingen van andere leveranciers.

Scannen waar u ook bent
De DS-80W beschikt over ingebouwde Wi-Fi, een batterij en een LCD-scherm, en biedt 
volledige mobiliteit om overal te scannen met een snelheid van slechts 4 seconden per 
pagina. Als dit apparaat volledig is opgeladen, kunt u tot 300 pagina's scannen zonder 
dat er een voedingsbron nodig is. Dit maakt het apparaat ideaal voor mobiele werknemers 
die de scanner onderweg of in omgevingen met weinig ruimte willen gebruiken.
Alles uiterst overzichtelijk
De bij de DS-modellen meegeleverde software omvat Document Capture Pro 2 en Epson 
Scan 2.0, terwijl de ondersteuning van TWAIN-drivers het makkelijk maakt om informatie 
te scannen, op te slaan en te delen in het hele bedrijf. Dankzij de geavanceerde functies 
voor naamgeving, scheiding en verzending van documenten wordt scannen een 
eenvoudig en logisch proces. Gebruikers kunnen bestanden opslaan en verzenden in 
veelgebruikte indelingen zoals PDF, JPEG, TIFF en nog veel meer. Continu scannen met 
automatische papierinvoer versnelt het scanproces en de CIS-sensor zorgt ervoor dat u 
onmiddellijk kunt beginnen met scannen zonder opwarmtijd. Het nieuwe LCD-scherm 
vereenvoudigt het definiëren van scantaken op externe locaties.
Flexibel
Omdat het apparaat zo veel verschillende media- en documenttypen ondersteunt, is dit 
model een betrouwbare aanwinst. Hij is geschikt voor papier van 35 g/m² tot 270 g/m², 
en voor papier met een lengte tot 1,8 m.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Scannen waar u ook bent
Klein, lichtgewicht ontwerp
USB-kabel of ingebouwde batterijvoeding
Scan tot 300 pagina's tussen oplaadbeurten
Hoge scansnelheden
Tot vier seconden per pagina (8,5 ppm)
Vereenvoudig uw werklasten
Continu scannen met automatische 
papierinvoer
Wordt geleverd met diverse softwaretools
Ondersteuning voor Document Capture Pro 
2, Epson Scan 2.0 en TWAIN-drivers



OPTIONELE ACCESSOIRES

Maintenance Sheet

B12B819481

Carrier Sheet

B12B819451

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B253402

Streepjescode 8715946662848

Afmetingen losse verpakking 360 x 350 x 320 mm

Gewicht van de verpakking 0 kg

Palletformaat 60 stuks

WorkForce DS-80W

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

USB-kabel

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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