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С този невероятен скенер с разделителна способност 6400 т/
инч можете да премахвате прах и драскотини от снимки и ленти
благодарение на авангардните му технологии DIGITAL ICE™.

Той може да сканира всички ваши разпечатки, негативи и диапозитиви бързо и
ефективно. Оборудван с държачи за фотоносители, той работи с всеки размер
и формат на фотоносителите, включително 35-мм ленти, диапозитиви и пълен
панорамен филм със среден формат.
Авангардните технологии DIGITAL ICE му позволяват лесно да премахва прах
и драскотини от снимки и ленти, а вие можете да проверявате всеки детайл от
изображенията си чрез прозореца за преглед с променливи размери.
Благодарение на технологията ReadyScan LED на Epson можете да започвате
сканирането моментално – не е необходимо време за загряване. Освен това
използвате по-малко енергия при сканиране, което е добре за околната среда и за
вашите финанси.
И каквото и да сканирате, можете да бъдете сигурни, че ще бъде уловен всеки детайл
благодарение на високата разделителна способност от 6400 т/инч, осигурявана от
технологията Matrix CCD® на Epson.

•	Висококачествен скенер 6400 т/инч за
фотоленти и снимки
•	Възстановяване на снимки и ленти с
технологиите DIGITAL ICE
•	Сканирате бързо и пестите енергия с
технологията ReadyScan LED на Epson
•	Сканирате снимки и ленти с найразлични формати
•	Удобен прозорец за преглед с
променлив размер
•	Сканиране до многостраничен PDF
файл с възможност за търсене на
текст

EPSON PERFECTION V600 PHOTO

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
ТИП НА СКЕНЕРА
Оптична разделителна способност

Интерфейс

Плосък цветен скенер
Основна 6400 т/инч x вторична 9600 т/инч
(Оптична разделителна способност както е дефинирана по ISO 14473)
3,4 Dmax
Плоски:
документи с формат A4 и US letter
УПМ (устройство за прозрачни материали):
35-мм лента x 12 кадъра – негативи/позитиви
35-мм x 4 диапозитива
Среден формат 6 x 22 см (негатив/позитив)
Високоскоростен USB 2.0

КОНФИГУРАЦИЯ
Фото-електрическо устройство
Източник на светлина
Метод за вторично сканиране

12-редова цветна матрица Matrix CCD на Epson с вграден чип с микролещи
Бял светодиод, ИЧ светодиод
Неподвижен документ и движеща се карета

Оптична плътност
Размер на документите

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Изходна разделителна способност

ФУНКЦИИ
Премахване на прах и драскотини – ленти
Премахване на прах и драскотини –
снимки
Подобряване на качеството на
изображението

Хардуер: DIGITAL ICE / Софтуер: Да
Хардуер: DIGITAL ICE / Софтуер: Да
Корекция на осветеността, отстраняване на прах от лента, възстановяване
на цветовете, намаляване на зърнестата структура, избираеми тонове за
автоматичната експозиция, маска за премахване на остротата с намаляване
на шума, премахване на моарето с оптимизатор за типа на документа,
регулиране на кривата на тоновете с хистограмата, инструмент за цветовата
палитра, Print Image Matching-II (JPEG & TIFF)

Работни характеристики

4 лесни бутона за натискане, свързани със софтуера Epson Event Manager,
самостоятелно използване и сканиране във файл, прозорец за преглед
с променлив размер, многофункционален потребителски интерфейс,
автоматично откриване на повече документи, автоматична ориентация
на снимките, автоматично орязване на повече документи, автоматично
коригиране на завъртането на документите, показване на умалени движещи
се образи на сканираното, показване на умалени изображения от сканирана
лента, многостранично сканиране в PDF файл с бутоните на скенера, силно
компресиран PDF файл, PDF файл с възможност за търсене на текст (само за
Windows), подобряване на текст, подобряване на цветовете и функция Dropout, коригиране на завъртането на документите

СОФТУЕР

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)

СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ
Сканиране на отразяващи материали

Лента и прозрачни материали

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Температура
Влажност
ОПЦИИ
Гаранция
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50~6400, 9600, 12800 т/инч
Вътрешни 48-битови цветове (281,5 трилиона цвята)
Изходни 48-битови цветове (281,5 трилиона цвята)
24-битови (16,7 милиона цвята)
16-битови (65 536 нюанса на сивото)
8-битови (256 нюанса на сивото)
1-битови (черно-бяло)

Визуализация формат A4: 4 секунди
A4 черно-бяло 600 т/инч (най-добро/чернова): 23/18 секунди
A4 цветно 600 т/инч (най-добро/чернова): 23/18 секунди
A4 цветно 1200 т/инч (най-добро/чернова): 150/91 секунди
Единичен кадър от 35-мм позитивна лента 4800 т/инч (най-добро/чернова):
81/71 секунди
Единичен кадър от 35-мм негативна цветна лента 4800 т/инч (най-добро/
чернова): 100/88 секунди
от 10°C до 35°C (работа)
от 10% до 80% без кондензация (работа)

1 година стандартна гаранция. Допълнително удължаване до 3 години, зависи
от предлагането

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Напрежение
Консумирана мощност

AC 100-240 V, 50-60 Hz
16,5 W при работа, 1,6 W в режим на запиване

ОБЩИ
Размери (ШxДxВ)
Тегло

280x485x118 мм
Прибл. 4 кг

Solytron
140, Mimi Balkanska Str.
1540 Sofia
Bulgaria
www.solytron.bg
tel. : 00359 29602343

PolyComp
2, Bunaia Str.
1506 Sofia
Bulgaria
www.polycomp.bg
tel.: 00359 2 814 41 41

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
Slavíckova 1a
63800 Brno
email: infoline@epson.cz
Tel.:+420 548 427 8 11
Fax.:+420 548 427 8 16

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

КАКВО ИМА В КАШОНА
•	Скенер Epson Perfection V600 Photo
с вградено устройство за прозрачни
материали
•	2 държача за фотоносители:
12 кадъра от 35-мм лента /
4 диапозитива 35 мм (променим)
и среден формат 6 x 22 см
• Компактдиск със софтуер
• DVD с Adobe® Photoshop® Elements
• Начално ръководство
• AC адаптер
• Захранващ кабел
• Документ за гаранцията
• USB кабел

