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Tento snadno ovladatelný skener napájený přes rozhraní USB má 
nový elegantní a prostorově úsporný design. Integrovaný stojan 
zvyšuje flexibilitu, protože skener můžete položit naplocho nebo 
postavit na bok a ušetřit tak místo na pracovním stole. Díky rozlišení 
4 800 dpi a vysokým rychlostem skenování vám model V19 přinese 
bleskové a vysoce kvalitní výsledky. Své fotografie můžete snadno 
ukládat a sdílet online díky skenování přímo na Facebook nebo do 
programu Picasa.

Mimořádně kompaktní a elegantní

Napájení a konektivitu modelu V19 zajišťuje jedno rozhraní Micro USB, což snižuje 
množství používaných kabelů a vaše pracovní plocha tak zůstane uspořádaná. Aby se 
zařízení vešlo na váš stůl, má také vestavěný stojan pro flexibilní skenování. 

Rychlé, vysoce kvalitní výstupy

Díky technologii Epson ReadyScan LED můžete začít skenovat okamžitě – není nutné 
čekat, až se zařízení zahřeje. Zajistěte, aby i vaše staré fotografie vypadaly co nejlépe. 
Pomůže vám software Epson Easy Photo Fix, který zvyšuje kvalitu skenovaných 
snímků tím, že odstraňuje prach, obnovuje vybledlé barvy a upravuje prosvětlení. I 
vaše naskenované dokumenty budou vypadat skvěle, protože model V19 je vybaven 
řadou funkcí na jejich vylepšení, které vám umožní zvýšit ostrost textu a odebrat 
nežádoucí prosakování u oboustranných dokumentů. 

Praktické

Aby bylo skenování rychlé a jednoduché, model V19 má čtyři samostatná tlačítka, 
abyste jejich pouhým stisknutím mohli skenovat, kopírovat a sdílet své soubory 
a vytvářet z fotografií a dokumentů vícestránková PDF s možností vyhledávání1. Všem 
čtyřem tlačítkům můžete dokonce přiřadit vlastní úlohy a uložit svá nastavení, jako je 
rozlišení, formát a cílové umístění, a zrychlit tak pravidelné, opakující se úkony 
skenování. Skener přináší mimořádnou všestrannost a je také opatřen plně 
odnímatelným víkem, které zajišťuje snadné skenování objemných knih, fotoalb a 
dalších vázaných dokumentů. Své fotografie můžete naskenovat přímo na Facebook 
nebo do programu Picasa a snadno je sdílet s rodinou a přáteli.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Skenování s vysokým rozlišením 
4 800 dpi
Skenujte fotografie a dokumenty ve vysoké 
kvalitě
Napájení a připojení prostřednictvím 
rozhraní Micro USB
Není nutný adaptér napájený ze sítě ani 
samostatný napájecí kabel
Vestavěný stojan pro skenování na výšku
Ušetřete místo na svém pracovním stole 
nebo přepážce
Čtyři samostatná tlačítka
Rychlé skenování pro usnadnění 
pravidelných, opakujících se úloh
Chytrý software
Zajistěte nejvyšší kvalitu skenovaných 
snímků a ukládejte a sdílejte své fotografie 
online



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Typ skeneru Skener s plochým ložem
Skenovací rozlišení 4.800 dpi x 4.800 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optical Resolution Main 4.800 dpi
Hloubka barev Vstup: 48 bitů Barva, Výstup: 24 bitů Barva
Rozsah skenování (maximální) 216 mm x 297 mm (horizontálně x vertikálně)
Formáty papíru A4

SKENER
Optical Sensor CIS (Kontaktní snímač obrazu)
Zdroj světla Bílá LED
Scanning Method Fixed documents and moving carriage
Výstupní rozlišení 50~6400 (1 dpi step) dpi

FUNKCE SKENOVÁNÍ
Funkce a vlastnosti Odstranění/vylepšení barev RGB, Automatické rozdělení plochy, Vylepšení textu, Scan to Cloud 

Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 příkazová tlačítka (PDF, Odeslat, Kopírovat, 
Start), Vestavěný stojan pro skenování na výšku

Výstupní formáty JPEG, TIFF, PDF, prohledávatelné PDF
Korekce obrazu Odstranění prachu, Korekce světla na pozadí, Obnovení barev

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 2.0 Micro-AB

OBECNÉ INFORMACE
Rozměry výrobku 249 x 364 x 39 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 1,5 kg
Obsažený software Epson Copy Utility, Epson Easy Photo Scan, Epson Scan
Kompatibilní operační systémy Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 

nebo vyšší
Vlhkost vzduchu Provoz 20% - 80%, Skladování 20% - 80%
Teplota Provoz 10° C - 35° C, Skladování -20° C - 60° C
Spotřeba energie 2,5 W (Operation), 1,1 W Připraveno, 0,013 W (vypnutí)

RYCHLOST SKENOVÁNÍ
Odrazové skenování A4 Preview: 10 s/str. ,, Černobíle: 10 s/str. - Barva: 10 s/str. measured with size A4, Resolution  

300 dpi ,, Černobíle: 12 s/str. - Barva: 29 s/str. measured with size A4, Resolution  600 dpi ,, 
 measured with size A4, Resolution  600 dpi ,, Barva: 10 s/str. measured with size A4, Resolution  
300 dpi ,, Barva: 29 s/str. measured with size A4, Resolution  600 dpi ,,  measured with size A4, 
Resolution  300 dpi ,

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců U dodavatele

Optional warranty extension available

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU B11B231401

Čárový kód 8715946544281

Násobky množství při obj. 1 Jednotky

 Perfection V19

OBSAH DODÁVKY

Ovladače a pomocné programy (CD)
Hlavní zařízení
Návod k instalaci
USB kabel
Návod k použití (CD)
Záruční dokument

1. – Pouze pro systém Windows

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
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Technical Hotline: +420 246037281 
Infolinka: 800 142 052 
www.epson.cz


