
WorkForce DS-310
DATASHEETS

Scan een scala aan documenten terwijl u onderweg bent met de 
snelste draagbare zakelijke scanner op de markt1, met SuperSpeed 
USB 3.0-aansluitmogelijkheden

Met de hoogste snelheden op de markt in zijn klasse, tot 25 ppm1, is het eenvoudig om 
snel en efficiënt documenten te beheren terwijl u onderweg bent. Dankzij het lichte en 
compacte ontwerp kan deze scanner gemakkelijk in een tas of lade worden opgeborgen 
voor het comfortabel digitaliseren van tal van media. Er wordt ook een documentinvoer 
van 20 pagina's meegeleverd om de efficiëntie te verhogen.

Een draagbare oplossing
Het is eenvoudig uw papierwerk te scannen en te beheren terwijl u onderweg bent met 
de DS-310. Door het compacte en lichte ontwerp is dit apparaat ideaal om mee te 
nemen in een draagtas of zelfs op te slaan in een lade. 

Zeer veelzijdig
Geef uzelf de flexibiliteit om te scannen wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt. De 
DS-310 stelt u in staat met absoluut gemak documenten in kleur en zwartwit vast te 
leggen op 300 dpi. Als het aankomt op media, is het vrijwel onbeperkt met zowel enkel- 
als dubbelzijdig scannen en het vermogen om kaarten en papier tussen 52 en 230 g/m² 
te verwerken. Het heeft zelfs een speciale sleuf voor het scannen van plastic 
identiteitsbewijzen en rijbewijzen.

Snelste op de markt
Handel snel uw papierwerk af met de snelste draagbare zakelijke scanner op de markt. 
Met zijn scansnelheid van 25 ppm1 kan deze scanner snel en gemakkelijk alles 
digitaliseren van contracten en formulieren tot kwitanties. Zelfs documenten met 
meerdere pagina's kunnen snel worden verwerkt met de automatische documentinvoer 
van 20 pagina's. En met de SuperSpeed USB 3.0-aansluitmogelijkheden gaat het 
overdragen van bestanden ook heel snel.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Scan documenten terwijl u onderweg bent
Beheer papierwerk snel en effectief terwijl u 
onderweg bent

Snelste draagbare scanner1

Scansnelheden van 25 ppm1 en USB 3.0-
aansluitmogelijkheden
Compact en licht ontwerp
Eenvoudig mee te nemen of op te slaan in 
een lade
Veelzijdig
Enkel- en dubbelzijdig scannen op 300dpi in 
kleur of zwartwit
Verwerk documenten van meerdere 
pagina's
Automatische documentinvoer voor 20 
pagina's



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Type scanner Mobiele scanner

Scanresolutie 1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontaal x verticaal)

Minimaal documentformaat 

automatische documentinvoer

50,8 mm x 70 mm (horizontaal x verticaal)

Maximale documentgrootte - 

ADF

215,9 mm x 1.117,6 mm (horizontaal x verticaal)

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

formaat, C4 (Envelop), C5 (envelop), C6 (envelop), No. 10 (envelop)

Optische resolutie 

(automatische 

documentinvoer)

600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)

Scanbereik (maximum) 215,9 mm x 1.117,6 mm (horizontaal x verticaal)

SCANNER

Lichtbron ReadyScan LED techniek

SCANSNELHEID

Scansnelheid Monochroom: 25 Pagina's/min - Kleur: 25 Pagina's/min gemeten met Formaat: A4 , Resolutie: 

200 / 300 dpi, Monochroom: 50 afbeelding/min. - Kleur: 50 afbeelding/min. gemeten met 

Formaat: A4 , Resolutie: 200 / 300 dpi

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Capaciteit papierinstelling 20 Losse vellen

Betrouwbaarheid dagelijkse 

werkcyclus

500 Pagina's

Duplex scan Ja

Papiergewicht automatische 

documentinvoer

Auto loading: 52 - 230 g/m²

SCANFUNCTIES

Features Lege pagina's overslaan, Gaten in originele document op kopie onzichtbaar maken, 

Uitgebreide beeldbewerking, Automatsche correctie scheve positionering, RGB-

kleurenverbetering, Automatische beeldrotatie, Tekstverbetering, Ontrasteren, 

Barcodeherkenning

Afdrukformaten BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, Scannen naar doorzoekbare PDF, JPEG 

(Kleur/grijswaarde), PDF (Kleur/grijswaarde)

Advanced document 

integration

Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar Microsoft SharePoint®, Scannen naar 

afdruk, Scannen naar webmap, Scannen naar netwerkmap

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen Micro USB 3.0

ALGEMEEN

Afmetingen 288 x 89 x 51 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 1,1 kg

Drivers TWAIN, WIA, ISIS

Bijgeleverde software Epson Document Capture (alleen voor Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Scan 2, 

Newsoft Presto BizCard 6.6

Compatibele 

besturingssystemen

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, 

Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32 bits 

/ 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 

2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bits), Windows 

Vista x64, Windows XP, Windows XP SP2 of hoger, Windows Server 2003 R2

OVERIGE

Garantie 12 maanden Carry-in

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

WorkForce DS-310

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Hoofdapparaat
Handleiding op cd
User guide
USB-kabel
Stroomkabel



OPTIONELE ACCESSOIRES

Pick Up Roller

B12B819251

Separation Pad

B12B819271

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B241401

Streepjescode 8715946616940

Afmetingen losse verpakking 490 x 400 x 320 mm

Gewicht van de verpakking 0 kg

Palletformaat 40 stuks

WorkForce DS-310

1.  - Vergeleken met persoonlijke mobiele scanners zoals
deze zijn gedefinieerd door Infosource voor de EMEA-regio
en volgens de gegevens op de websites van concurrenten,
juni 2016.

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


