
WorkForce DS-570W
DATASHEETS

De keuze voor het draadloos scannen van losse documenten, die 
geheel nieuwe workflows mogelijk maakt voor het vastleggen van een 
groot aantal uiteenlopende documenten. 

Met zijn krachtige mogelijkheden voor mediaverwerking en innovatieve intelligente 
functies die zorgen voor hoge gegevensintegriteit, kan de draadloze WorkForce DS-
570W zeer efficiënt en eenvoudig worden geïntegreerd in de workflow van elke 
organisatie. Dankzij een automatische documentinvoer (ADF) van 50 pagina's, hoge 
scansnelheden tot 35 ppm/70 apm en Wi-Fi-, NFC- en USB 3.0-connectiviteit kunt u snel 
verbinding maken en zakelijke documenten vastleggen, bewerken, opslaan en delen.

Intelligente functie verbeteren efficiëntie, precisie en betrouwbaarheid van 
gegevens
Het scannen van lastige media is eenvoudiger dan ooit, want wij bieden als eerste in de 
branche een langzame modus1 voor het scannen van verkreukelde of kwetsbare 
documenten. Het actieve rollensysteem voor papierscheiding voorkomt het ongemak van 
dubbele invoer van documenten en met de Double Feed Detection Skip-functie (DFDS) 
kunt u lastige media als enveloppen of documenten met Post-It-notities scannen. Met de 
modus voor automatisch scannen kunt u een groot aantal documenten tot één bestand 
verwerken.

Zeer veelzijdig
Dankzij dubbelzijdig scannen in één scanbeweging kunt u documenten snel verwerken, 
met mogelijkheden om een scala aan media te verwerken, zoals papier dat slechts 27 
gsm dik is of dikke kaarten van 413 gsm. Met het direct herkende A3-draagvel wordt het 
proces nog verder versneld doordat grotere documenten automatisch digitaal worden 
samengevoegd.

Flexibele connectiviteit
Scan documenten eenvoudig naar mobiele apparaten, tablets en workstations met Wi-Fi 
dankzij de draadloze mogelijkheden. Dankzij de ingebouwde NFC worden onmiddellijke 
Wi-Fi-verbindingen mogelijk. Dit model beschikt over high-speed USB 3.0 met TWAIN- 
en WIA-drivers voor verbeterde compatibiliteit met document management systemen. 

Beeldverbetering en document management software
Met de Epson Scan 2.0-software wordt het gemakkelijk om afbeeldingen te bewerken 
met functies als skew-correctie en automatisch wisselen. En Document Capture Pro3 is 
de gebruiksvriendelijke oplossing voor het vastleggen van elektronische documenten met 
één druk op de knop.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Draadloos scannen
Scan documenten eenvoudig naar mobiele 
apparaten, tablets en workstations met Wi-Fi
De langzame modus, als eerste in de 
branche1

Scan verkreukelde, lange of kwetsbare 
documenten zonder dat de bestanden groter 
worden
Actief rollensysteem voor papierscheiding
Voorkomt lastige dubbele invoer, zodat elk 
afzonderlijk papier wordt gescand
Automatische scanmodus
Verwerk snel fysieke documenten tot 
beheersbare aantallen.
Optionele netwerkinterface
Eenvoudig delen tussen gebruikers met 
pushscan en vooraf gedefinieerde 
taakprofielen



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Type scanner Scanner met invoer voor losse vellen

Scanresolutie 600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)

Minimaal documentformaat 

automatische documentinvoer

50,8 mm x 50,8 mm (horizontaal x verticaal)

Maximale documentgrootte - 

ADF

215,9 mm x 6.096 mm (horizontaal x verticaal)

Papierformaten A4, A5, A6, B5, B6, Letter-formaat, Postkaart, Visitekaartjes, Plastic kaartjes, Legal, Executive

Kleurendiepte Ingang: 30 Bits Kleur / 10 Bits Monochroom , Uitgang: 24 Bits Kleur / 8 Bits Monochroom

SCANNER

Lichtbron ReadyScan LED techniek

SCANSNELHEID

Scansnelheid Monochroom: 35 Pagina's/min - Kleur: 35 Pagina's/min gemeten met Formaat: A4 , Resolutie: 

200 / 300 dpi, Monochroom: 70 afbeelding/min. - Kleur: 70 afbeelding/min. gemeten met 

Formaat: A4 , Resolutie: 200 / 300 dpi

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Capaciteit papierinstelling 50 Losse vellen

Betrouwbaarheid dagelijkse 

werkcyclus

4.000 Pagina's

Duplex scan Ja

Papiergewicht automatische 

documentinvoer

Auto loading: 27 - 413 g/m²

SCANFUNCTIES

Features RGB kleurenvermindering, Lege pagina's overslaan, A3 stitching, Gaten in originele 

document op kopie onzichtbaar maken, Uitgebreide beeldbewerking, Automatsche correctie 

scheve positionering, Automatisch herkenning meerdere documenten, RGB-

kleurenverbetering, dubbele beelduitgifte (alleen Windows), Automatische beeldrotatie, 

Tekstverbetering, Afronden randen, Onscherp verbergen, Ontrasteren, Automatisch maken 

van brochure, Barcodeherkenning, Ondersteuning voor Zonal OCR A & B, OCR volledig via 

zones

Afdrukformaten JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, Scannen naar doorzoekbare PDF, PDF/A

BestandscompressiekenmerkenHardware JPEG-compressie, TIFF-compressie (JPEG(7), CCITT G4, LZW), PDF-compressie

Advanced document integrationScannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar Microsoft SharePoint®, Scannen 

naar afdruk, Scannen naar webmap, Scannen naar netwerkmap

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base 

TX/ 10-Base-T) (optioneel), USB 3.0

Netwerkinterface-paneel Optioneel

Ethernet-instellingen 10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Volledig duplex / Half duplex

Type paneel LCD-scherm met 5 regels en Push scan-functionaliteit

Protocolondersteuning TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP

IPv6-ondersteuning Ja

Paneel vergrendelen met 

wachtwoord

Ja (met Document Capture Pro-oplossingen)

ALGEMEEN

Afmetingen 296 x 169 x 176 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 3,7 kg

Drivers TWAIN, WIA

Bijgeleverde software Epson Document Capture (alleen voor Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Document 

Capture Pro Server (gratis te downloaden), Epson Scan 2, Newsoft Presto BizCard 5.6

OVERIGE

Garantie 12 maanden On-site

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

WorkForce DS-570W

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Drivers en hulpprogramma's (CD)
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Plaatsingshandleiding
USB-kabel
Garantiedocumenten



OPTIONELE ACCESSOIRES

Carrier Sheet (set of 5)

B12B819051

Roller Assembly Kit

B12B819031

Cleaning Kit

B12B819291

Netwerkinterface

B12B808451

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B228401

Streepjescode 8715946552057

Palletformaat 9 stuks

WorkForce DS-570W

1.  Vergeleken met documentscanners binnen het
snelheidsbereik van 25 ppm tot 39 ppm, op basis van
gegevens van de websites en brochures van de vijf best
verkopende scannermodellen in EMEA voor het volledige
jaar 2015 volgens InfoSource Document Management Scanner
Sales Full Year 2015.
2.  Alleen compatibel met DS-570W in USB-modus.
3.  Een download vanaf de website van Epson is vereist.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


