
WorkForce DS-410
DATASHEETS

Innovatieve scanner met invoer van losse vellen met 
beeldverbeteringstechnologie, biedt uitstekende functies voor 
productiviteit voor een betaalbare prijs. 

De WorkForce DS-410-scanner biedt uitstekende functies voor productiviteit voor een 
prijs op instapniveau. Dit maakt hem ideaal voor gebruikers in kleine kantoren of 
thuiskantoren die op zoek zijn naar een zakelijke scanner met veel functies en voor IT-
afdelingen die willen investeren in veelzijdige desktopscanners voor hun bedrijf.

De DS-410 biedt een reeks waardevolle productiviteitsfuncties, waaronder detectie van 
dubbele invoer en papierbeschermingstechnologie, om te verzekeren dat originele 
documenten worden beschermd en dat elke pagina wordt gescand. Een set 
geavanceerde led-sensoren detecteert wanneer twee vellen papier tegelijk worden 
opgepakt, waarna de machine meteen wordt stopgezet en de gebruiker wordt 
gewaarschuwd. De papierbeschermingstechnologie helpt verkeerde invoer en schade 
voorkomen door automatisch te stoppen wanneer het apparaat scheve documenten of 
documenten met nietjes detecteert. 

De scanner is uitgerust met een automatische invoermodus voor snel en eenvoudig 
scannen; u hoeft slechts papier in te voeren en het scannen begint. De automatische 
documentinvoer voor 50 vellen maakt het eenvoudig grote hoeveelheden documenten te 
scannen. 

De DS-410-scanner heeft een robuust ontwerp waardoor hij alles aan kan wat er in een 
kantoor gebeurt. De compacte behuizing neemt bovendien maar weinig ruimte in beslag, 
waardoor hij geschikt is voor zelfs de kleinste kantoren. Hij kan scannen met snelheden 
tot 26 ppm/52 ipm en kan een papiergewicht aan van 50 g/m² tot 209 g/m². Daarnaast 
maakt de handmatige A3-modus ad hoc scannen van grotere originele documenten 
mogelijk.

De scanner werkt met de nieuwe Document Capture Pro 2.0-software van Epson, die 
een eenvoudige maar krachtige software-oplossing biedt voor scannen, scheiden en 
verzenden van documenten in een bedrijf. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

A4 zakelijke scanner met invoer van losse 
vellen
Geweldige functies voor productiviteit voor 
een concurrerende prijs
Paper Protection Technology
Beschermt originele documenten en 
garandeert dat elke pagina wordt gescand.
Automatische invoermodus
Voeg pagina's in en de scanner begint 
automatisch
50 vel ADF
Eenvoudig meerdere pagina's scannen
Handmatige A3-modus
Maakt ad hoc scannen van grotere originele 
documenten mogelijk.



LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B249401

Streepjescode 8715946638386

Palletformaat 9 stuks

WorkForce DS-410

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

USB-kabel
Stroomkabel
Handleiding op cd
Plaatsingshandleiding
Warranty card

OPTIONELE ACCESSOIRES

Roller Assembly Kit

B12B819381

Carrier Sheet x 5

B12B813431
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