
WorkForce ES-580W
DATOVÝ LIST

Ušetřete čas díky snadno použitelnému bezdrátovému skeneru s 
automatickým podáváním listů, dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 
10,9 cm a funkcemi přímého skenování. 

Vysokorychlostní skener formátu A4 s automatickým podáváním listů pro oboustranné 
skenování vám pomůže s udržováním pořádku ve firmě. Velká obrazovka o úhlopříčce 
10,9 cm spolu s bezdrátovým připojením vám umožní ukládat dokumenty přímo na 
místo jejich určení. Pracujte rychle a chytře s přizpůsobitelnými předvolbami.

Nepotřebujete počítač
Snadné skenování: s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 10,9 cm můžete bezdrátově 
skenovat přímo do složek v síti či v cloudu, na e-mailové adresy nebo do připojených 
USB úložišť – vše bez nutnosti použití počítače. 

Ušetříte čas
Oboustranné skenování jedním průchodem, automatický podavač dokumentů o 
kapacitě 100 listů a rychlost skenování 35 stran/min (70 ipm)1 znamenají, že svou 
práci dokončíte rychle a s časovou úsporou.

Flexibilní skenování
Skenujte přímo z dotykové obrazovky skeneru a vytvářejte si vlastní přizpůsobené 
předvolby a rozvržení bez použití počítače. Skenovat a sdílet můžete také s použitím 
počítače PC nebo Mac, pomocí softwaru Epson ScanSmart nebo prostřednictvím 
aplikace Epson Smart Panel ve vašem telefonu či tabletu. 

Inteligentní funkce
Inteligentní úpravy barev a snímků – automatické oříznutí, korekce zkosení, 
odstranění prázdné stránky a odstranění pozadí pomocí technologie zpracování 
obrazu Epson.

Spolehlivý provoz
Díky vestavěným senzorům pro detekci zaseknutí papíru, zavedení dvou listů a 
nečistot na skle je zajištěno bezpečí všech dokumentů i jejich skenování v nejvyšší 
kvalitě.

Všestrannost
Skenujte jakoukoliv gramáž v rozsahu 27–409 g/m2, včetně stvrzenek, vizitek, 
plastových karet a dalších předloh, a vytvářejte vysoce kvalitní digitální soubory. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Bezdrátové skenování
Skenujte bez použití počítače přímo do 
cloudu, síťových složek i do e-mailu
Intuitivní software Epson ScanSmart pro 
PC a Mac
Usnadňuje tvorbu náhledů, rozpoznávání 
OCR a nahrávání souborů
Efektivní
Skenujte rychlostí až 35 stran/min (70 ipm)1, 
zachyťte obě strany jedním průchodem
Inteligentní funkce
Automatické oříznutí, korekce zkosení, 
odstranění prázdné stránky a pozadí
Ovládací panel
Snadno použitelný barevný dotykový LCD 
displej s úhlopříčkou 10,9 cm



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Typ skeneru Skener s podavačem
Skenovací rozlišení 600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Hloubka barev Vstup: 30 bitů Barva , Výstup: 24 bitů Barva
Formáty papíru A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), 

Letter, Legal, Pohlednice, Vizitky, Plastové karty

SKENER
Optical Sensor CIS (Kontaktní snímač obrazu)
Zdroj světla Technologie ReadyScan LED
Výstupní rozlišení 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 dpi

RYCHLOST SKENOVÁNÍ
Rychlost skenování Černobíle: 35 Str./min - Barva: 35 Str./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 300 dpi

FUNKCE SKENOVÁNÍ
Funkce a vlastnosti Nezávislý provoz, Odstranění/vylepšení barev RGB, Pokročilá funkce odstranění/vylepšení barev, 

Přeskočení prázdných stran, Odstranění děr, Rozšířená editace obrazu, Předdefinovaná 
nastavení, Automatická korekce zkosení, duální obrazový výstup (pouze Windows), Automatická 
rotace obrazu, Vylepšení textu, Scan to Cloud Storage

Výstupní formáty BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, prohledávatelné PDF, PDF/A, PNG
Advanced document integrationE-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Webové složky, Složky v síti, USB
Skenovací objem 4.000 stran za den

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 3.0, Wi-Fi Direct, Hostitel USB, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n

OBECNÉ INFORMACE
Napájení AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku 296 x 169 x 167 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 3,7 kg
Obsažený software Epson ScanSmart
kompatibilní operační systémy Mac OS X 10.11.x nebo novější, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 

(32/64bitová verze)
vlhkost vzduchu Provoz 15% - 80%, skladování 15% - 85%
Teplota Provoz 5° C - 35° C, skladování -25° C - 60° C

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Kapacita papíru ADF 100 Listy
Gramáž papíru ADF Automatické podávání: 27 - 413 g/m²
Typ automatického podavače 
dokumentů

Jednoprůchodové oboustranné skenování

Automatický podavač 
dokumentů

100 Strany

Duplexní skenování Yes

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU B11B258401

Čárový kód 8715946685984

Země původu Indonésie

WorkForce ES-580W

OBSAH DODÁVKY

napájecí kabel
Hlavní zařízení
záruční list
Návod k instalaci
Napájecí adaptér
Ovladače a pomocné programy (CD)
Kabel USB 3.0

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Roller Assembly Kit Advanced
B12B819711

1.  Na základě skenování dokumentů velikosti A4 při
rozlišení 300 dpi v černobílém nebo barevném režimu.
Rychlost skenování může být různá podle stavu sítě

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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