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Wszechstronny skaner o rozdzielczości 6400 dpi zapewnia automatycznie 
usuwanie zabrudzeń i zadrapań ze zdjęć i klisz za pomocą zaawansowanej 
technologii DIGITAL ICE™.

Skanuj wszystkie odbitki, negatywy i slajdy — szybko i wydajnie. Dzięki uchwytom do 
klisz urządzenie doskonale obsługuje wszelkie formaty klisz: 35 mm, slajdy w oprawkach 
i panoramiczne klisze średniego formatu.

Zaawansowana technologia DIGITAL ICE pozwala na usuwanie zabrudzeń i rys z powierzchni 
zdjęć i klisz; a dzięki możliwości dostosowania okna podglądu można przyjrzeć się wszystkim 
szczegółom zdjęcia.

Rozpocznij skanowanie natychmiast dzięki technologii Epson ReadyScan LED. Technologia ta 
pozwala również zminimalizować pobór energii podczas skanowania, co zapewnia obniżenie 
kosztów i jest przyjazne dla środowiska.

Bez względu na to co skanujesz, masz pewność, że każdy szczegół zostanie uchwycony 
w wysokiej rozdzielczości optycznej 6400 dpi dzięki technologii Epson Matrix CCD®.

•  Wysokiej jakości skaner do klisz i zdjęć 
o rozdzielczości 6400 dpi

•  Przywracanie do życia klisz i zdjęć za 
pomocą technologii DIGITAL ICE

•  Oszczędność energii elektrycznej 
i natychmiastowe skanowanie dzięki 
technologii Epson ReadyScan LED

•  Skanowanie zdjęć i klisz w wielu 
formatach

•  Wygodne okno podglądu z możliwością 
zmiany rozmiaru

•  Skanowanie do wielostronicowego pliku 
PDF z możliwością przeszukiwania



EPSON PERFECTION V600 PHOTODANE TECHNICZNE PRODUKTU

TYP SKANERA 
Rozdzielczość optyczna

Gęstość optyczna
Format dokumentu

Interfejs

Kolorowy skaner płaski
Główna 6400 dpi x dodatkowa 9600 dpi
(Rozdzielczość optyczna zgodna z definicją normy ISO 14473)
3,4 Dmax
Skaner płaski:
Skaner płaski A4, dokument w formacie US letter
TPU:
35 mm x 12 klisz w paskach, pozytywy/negatywy
35 mm x 4 klisze pozytywowych w ramkach
Średni format 6 x 22 cm, pozytywy/negatywy
USB 2.0 Hi-speed

KONFIGURACJA
Moduł fotoelektryczny

Źródło światła
Metoda sub-skanowania

12-wierszowy kolorowy przetwornik Matrix CCD z nakładanym chipowym 
obiektywem Micro Lens
Biała dioda LED, dioda LED IR
Stałe dokumenty i ruchoma karetka

WYDAJNOŚĆ
Rozdzielczość wyjściowa 50–6400, 9600, 12 800 dpi

Wewnętrznie: 48 bitów (281,5 tryliona kolorów)
Zewnętrznie: 48 bitów (281,5 tryliona kolorów)
24 bity (16,7 miliona kolorów)
16 bitów (65 536 poziomów skali szarości)
8 bitów (256 poziomów skali szarości)
1 bit (monochromatyczne)

FUNKCJE
Usuwanie pyłu i zadrapań — klisza
Usuwanie pyłu i zadrapań — zdjęcie
Funkcje poprawy jakości obrazów

Wydajność

Osprzęt: DIGITAL ICE/oprogramowanie: Tak
Osprzęt: DIGITAL ICE/oprogramowanie: Tak
Korekcja podświetlenia, usuwanie pyłów z klisz, 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, Print Image Matching-II 
(JPEG i TIFF)

4 przyciski połączone z programem Epson Event Manager, aplikacja 
autonomiczna i skanowanie do pliku, okno podglądu z możliwością zmiany 
rozmiaru, wielofunkcyjny interfejs użytkownika, automatyczne wykrywanie wielu 
dokumentów, automatyczne ustawianie orientacji zdjęć, automatyczne przycinanie 
wielu dokumentów, automatyczna korekcja skosu, zaznaczenie wielu obrazów, 
automatyczna korekcja skosu, podgląd miniatur skanowanej kliszy, skanowanie 
wielu stron do pliku PDF za pomocą przycisków skanera, pliki PDF o wysokim 
stopniu kompresji, pliki PDF z możliwością przeszukiwania (tylko Windows), 
wzmocnienie tekstu, funkcje wzmocnienia koloru i odrzucania, korekcja skosu 
dokumentu

OPROGRAMOWANIE Epson Scan 3.8
Epson Event Manager
Epson Copy Utility
Adobe Photoshop Elements 7 (PC)
Adobe Photoshop Elements 6 (Mac)
ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC)
ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac)

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA
Skanowanie refleksyjne

Klisze i folie

Podgląd w formacie A4: 4 s
A4 rysunek kreskowy, 600 dpi (najlepsza/robocza): 23/18 s
A4 kolor, 600 dpi (najlepsza/robocza): 23/18 s
A4 kolor, 1200 dpi (najlepsza/robocza): 150/91 s
Jednoklatkowa klisza pozytywowa 35 mm przy rozdzielczości 4800 dpi (jakość 
najlepsza/robocza): 81/71 s
Jednoklatkowa kolorowa klisza negatywowa 35 mm przy rozdzielczości 4800 dpi 
(jakość najlepsza/robocza): 100/88 s

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura
Wilgotność

10°C do 35 °C (praca)
Od 10% do 80%, bez skraplania (praca)

OPCJE
Gwarancja

 

2 lata gwarancji standardowej. Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od 
dostępności

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Napięcie
Pobór mocy

100–240 V, prąd zmienny, 50–60 Hz
16,5 W w trybie pracy, 3,6 W w trybie uśpienia

PARAMETRY OGÓLNE
Wymiary (S x G x W)
Waga

280 x 485 x 118 mm
Około 4,0 kg
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

•  Skaner Epson Perfection V600 Photo 
z wbudowanym modułem do skanowania 
materiałów przezroczystych

•  2 x uchwyt klisz: 12 x klisza 
35 mm/x 4 mm slajdy w ramkach 35 mm 
(odwracalne) i format średni 6 x 22 cm

• Dysk CD z oprogramowaniem
• Adobe® Photoshop® Elements DVD
• Instrukcja „Zacznij tutaj”
• Zasilacz
• Kabel zasilający
• Karta gwarancyjna
• Kabel USB

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
Fax: +48 22 / 375 7501

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




