
WorkForce DS-1660W
DATOVÝ LIST

Rychlý a všestranný bezdrátový skener s vysokorychlostním 
automatickým podavačem dokumentů pro zvýšení produktivity a 
nejmenšími rozměry ve své třídě1.

Kombinace plochého skeneru s praktičností automatického podavače dokumentů na 
50 listů papíru umožňuje skenovat širokou škálu náročných dokumentů, včetně knih, 
vázaných dokumentů, pasů a křehkých předloh, a současně rychle a snadno skenovat 
stohy kancelářských dokumentů. Díky malým rozměrům jej lze jednoduše umístit do 
kanceláří a prostředí, ve kterých dochází ke kontaktu se zákazníky, a také do 
kancelářského zázemí.

Inteligentní funkce
Inteligentní nastavení barev a obrazu, včetně automatického ořezu, korekce křivého 
podání dokumentu a odstranění prázdné stránky či pozadí pomocí technologie 
zpracování obrazu Epson. Režim dlouhého dokumentu umožňuje jednostranně 
skenovat dokument delší než tři metry (3 048 mm).

Více možností umístění
Připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct modelu DS-1660W zajišťuje pohodlí pro organizace, 
které chtějí nasadit specializované řešení skenování, ke kterému bude mít přístup 
velké množství lidí. Díky podpoře technologie NFC lze pomocí aplikace pro skenování 
od společnosti Epson vše ovládat prostřednictvím mobilního zařízení a poté digitální 
obrazy dokumentů před uložením a sdílením upravit a vylepšit.

Zvyšte efektivitu své kanceláře
Jeden z nejrychlejších skenerů v dané třídě – 25 str./min. Připojení USB 3.0 zajišťuje 
rychlý přenos dokonce i při skenováním s vysokým rozlišením 300 DPI. Usnadněte si 
práci při skenování obou stran listu pomocí funkce oboustranného skenování. Vytvořte 
až 30 úloh pomocí volitelného síťového panelu a skenujte přímo do umístění na 
serveru, cloudových služeb a na server Microsoft SharePoint. Software společnosti 
Epson umožňuje duální obrazový výstup. Naskenujte předlohu jednou a odešlete ji do 
dvou různých cílů. Model DS-1660W rovněž podporuje snadné skenování jediným 
tlačítkem do složek, e-mailu, na účty online úložišť2 a dalších cílů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Nejmenší rozměry v dané třídě1
Usnadňuje umístění přímo v kanceláři nebo 
v zázemí.
Skenování široké škály dokumentů
Včetně knih, vázaných dokumentů, pasů a 
křehkých předloh
Inteligentní nastavení barev a obrazu
Automatický ořez, korekce křivě 
naskenovaného dokumentu a odstranění 
prázdné stránky či pozadí
Jeden z nejrychlejších ve své třídě
Rychlost skenování 25 str./min.
Bezdrátové připojení a připojení USB 3.0
Zvolte si flexibilitu a rychlost



WorkForce DS-1660W

OBSAH DODÁVKY

Hlavní zařízení
napájecí kabel
Návod k instalaci
software (CD)
USB kabel
Záruční dokumenty



LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU B11B244401

Čárový kód 8715946605661

Země původu Indonésie

Velikost palety 8 ks

WorkForce DS-1660W

1.  Na základě dat z webových stránek a brožur pěti
nejlépe prodávaných konkurenčních modelů skenerů v oblasti
EMEA za celý rok 2015 podle průzkumu InfoSource Document
Management Scanner Sales Full Year 2015.
2.  Díky softwaru Epson Document Capture nainstalovanému
v kompatibilním prostředí Windows nebo Mac.

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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