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V600 PHOTO

Zbavte se prachu a škrábanců s tímto všestranným skenerem s rozlišením 
6 400 dpi a pokročilými technologiemi DIGITAL ICE™ pro film i fotografie.

Skenujte výtisky, negativy a diapozitivy rychle a efektivně. Díky držákům filmů můžete 
skenovat téměř jakýkoli formát, včetně 35 mm filmových pásů, diapozitivů a filmových médií 
v panoramatickém formátu.

Díky pokročilým technologiím DIGITAL ICE je odstranění prachu a škrábanců z filmů 
a fotografií snadné. Díky oknu náhledu s proměnlivou velikostí můžete navíc zkontrolovat 
každý detail obrazu.

S technologií Epson ReadyScan LED můžete začít skenovat okamžitě bez zahřívání. Při 
skenování také spotřebujete méně energie, což nejen šetří vaše peníze, ale zároveň je 
šetrnější k životnímu prostředí.

A ať už skenujete cokoli, můžete si být jisti zachycením každého detailu díky vysoké kvalitě 
rozlišení 6 400 dpi a technologii Epson Matrix CCD®.

•  Vysoce kvalitní skener filmů a fotografií 
s rozlišením 6 400 dpi

•  Obnovte filmy a fotografie s technologií 
DIGITAL ICE

•  Skenujte rychle a šetřete energii díky 
technologii Epson ReadyScan LED

•  Skenujte širokou škálu formátů fotografií 
a filmů

•  Pohodlné okno náhledu s proměnlivou 
velikostí

•  Skenování do vícestránkových 
dokumentů PDF s možností vyhledávání 
v textu



EPSON PERFECTION V600 PHOTOTECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

TYP SKENERU
Optické rozlišení

Optická hustota
Velikost dokumentu

Rozhraní

Stolní barevný skener
Hlavní 6 400 dpi x vedlejší 9 600 dpi
(Optické rozlišení podle ISO 14473)
3,4 Dmax
Stolní skener:
Max. formát A4/US Letter
TPU:
35mm filmový pás, 12 rámečků, pozitivní/negativní
Pozitivní film v rámečku 35 mm x 4 
Střední formát 6 x 22 cm, pozitivní/negativní
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

KONFIGURACE
Fotoelektrické zařízení
Zdroj světla
Metoda dílčího skenování

12řádkový barevný snímač Epson Matrix CCD s jednočipovým mikroobjektivem
Bílé světlo LED, infračervené světlo LED
Fixované dokumenty a pohyblivý vozík

ZOBRAZENÍ
Výstupní rozlišení 50 ~ 6 400, 9 600, 12 800 dpi

Interní 48bitové barvy (281,5 bilionu barev)
Výstup v 48bitových barvách (281,5 bilionu barev)
24bitové (16,7 miliónů barev)
16bitové (65 536 odstínů šedé)
8bitové (256 odstínů šedé)
1bitové (černobíle)

FUNKCE
Odstranění prachu a škrábanců – film
Odstranění prachu a škrábanců – fotografie
Funkce vylepšení kvality obrazu

Funkce pro výkon

Hardware: DIGITAL ICE / Software: Ano
Hardware: DIGITAL ICE / Software: Ano
Korekce podsvícení, odstranění prachu z filmu, obnovení barev, redukce zrnění, 
volitelný tón automatické expozice, maska rozostření s redukcí šumu, odstranění 
šumu s optimalizací podle typu dokumentu, úprava tónů podle histogramu, nástroj 
barevné palety, Print Image Matching-II (JPEG a TIFF)

4 snadno obsluhovatelná tlačítka propojená se softwarem Epson Event Manager, 
možnost samostatné funkce a skenování do souboru, okno náhledu s proměnlivou 
velikostí, víceúčelové uživatelské rozhraní, automatická detekce více dokumentů, 
automatická orientace fotografií, automatické ořezávání více dokumentů, 
automatická korekce sešikmení, podpora více výřezů, náhled miniatur při skenování 
filmu, možnost skenování více stránek do souboru PDF pomocí tlačítek skeneru, 
PDF s vysokou kompresí, PDF s možností vyhledávání v textu (pouze v systému 
Windows), šifrování PDF, vylepšení textu, funkce zdokonalení a vynechání barev, 
korekce sešikmení dokumentu

SOFTWARE 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)

RYCHLOST SKENOVÁNÍ
Odrazové skenování

Filmy a fólie

Náhled formátu A4: 4 sekundy
A4 čárová grafika, 600 dpi (nejlepší/koncept): 23 / 18 sekund
A4 barevně, 600 dpi (nejlepší/koncept): 23 / 18 sekund
A4 barevně, 1 200 dpi (nejlepší/koncept): 150 / 91 sekund
Pozitivní film 35 mm s jednotlivými rámci, 4 800 dpi (nejlepší/koncept):  
81 / 71 sekund
Negativní film 35 mm s jednotlivými rámci, 4 800 dpi (nejlepší/koncept):  
100 / 88 sekund

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
Teplota
Vlhkost

10 až 35 °C (provoz)
10 % až 80 %, bez kondenzace (provoz)

VOLITELNÉ DOPLŇKY
Záruka

 

Standardní záruka 2 roky. Volitelně rozšiřitelná na 3 roky dle dostupnosti

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE
Napětí
Spotřeba

100 – 240 V stř., 50 – 60 Hz
16,5 W při práci, 1,6 W v úsporném režimu

VŠEOBECNÉ
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost

280 x 485 x 118 mm
Přibližně 4,0 kg
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OBSAH BALENÍ

•  Skener Epson Perfection V600 Photo 
s vestavěnou jednotkou pro skenování 
průhledných předloh

•  2 držáky na filmy: 35mm filmový pás 
x 12 / 4 x diapozitivy 35 mm (reverzní) 
a střední formát 6 x 22 cm

• Disk CD-ROM se softwarem
•  Disk DVD Adobe® PhotoShop® Elements
• Průvodce instalací
• Napájecí adaptér
• Napájecí kabel
• Záruční list
• Kabel USB

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

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz




