
WorkForce DS-970
DATASHEETS

Scannen op productieniveau met gebruiksvriendelijke, geavanceerde 
verwerkingsmogelijkheden voor moeiteloos en efficiënt 
documentbeheer.

Verbeter de bedrijfsomgeving met de hulp van een wereldleider op het gebied van 
scannen. Wanneer documenten zo snel mogelijk naar de juiste plek moeten, vertrouw 
dan op de WorkForce DS-970, de snelste scanner van Epson. Deze beschikt over 
uitstekende prestaties en uithoudingsvermogen met gebruiksvriendelijke functies, 
waardoor u controle hebt over uw documenten.

Ultieme prestaties
De snelste A4-documentscanner van Epson biedt hoogwaardige prestaties1. Met de 
WorkForce DS-970 handelt u grote taken snel en gemakkelijk af door de ADF voor 100 
vellen met een scansnelheid van 85 ppm/170 ipm en continu scannen met automatische 
invoermodus. Scrol met het intuïtieve paneel gemakkelijk door de vooraf gedefinieerde 
taken en breng uw documenten naar de juiste plek met een paar drukken op de knop. 
TWAIN-, WIA- en ISIS-drivers zijn beschikbaar voor verbeterde compatibiliteit met 
documentmanagementsystemen.

Efficiënte documentverwerking
Behoud controle over het documentproces met een scanner die verschillende media kan 
afdrukken van 27 g/m² tot 413 g/m² en die een modus heeft om papier tot 6096 mm te 
scannen. Voor documenten die niet met ADF gescand kunnen worden, zijn er drie 
verschillende flatbedoplossingen beschikbaar voor papier t/m A3-formaat. De langzame 
modus (Slow mode) vermindert de wrijving door de rolsnelheid te verlagen. Hiermee 
wordt het makkelijker om kwetsbare of beschadigde documenten te scannen, zonder de 
bestandsgroottes te vergroten. Het actieve rollensysteem voor papierscheiding (Active 
Separation Roller System) voorkomt dubbele invoer van documenten, zodat elk 
afzonderlijk vel papier wordt gescand. Daarnaast kunt u met de Double Feed Detection 
Skip-functie (DFDS) lastige media zoals enveloppen of documenten met Post-It-notities 
scannen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Scannen met hoge snelheid
ADF voor 100 vellen en een scansnelheid van 
85 ppm (170 ipm)
Lage interventie
Het actieve rollensysteem voor 
papierscheiding (Active Separation Roller 
System) voorkomt dubbele invoer
Ingebouwde bescherming
Ultrasone en papierbeveiligingssensoren om 
verwerkingsfouten te detecteren
Optionele flatbedscanner
Kies uit de conversiekit of verbind met DS-
5500 (A4) of DS-50000 (A3)
Optionele netwerkinterface
Maak het delen van een apparaat mogelijk 
binnen een afdeling. Maak vooraf 
gedefinieerde taakprofielen



OPTIONELE ACCESSOIRES

Carrier Sheet (set of 5)

B12B819051

Roller Assembly Kit

B12B819031

Cleaning Kit

B12B819291

Flatbed Scanner Conversion Kit

B12B819011FC

Netwerkinterface

B12B808451

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B251401

Streepjescode 8715946660851

WorkForce DS-970

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Stroomkabel
Hoofdapparaat
Warranty card
Plaatsingshandleiding
Wisselstroomadapter
USB-kabel
Drivers en hulpprogramma's (CD)

1.  Snelste scansnelheid (85 ppm) en hoogste werkcyclus
(9000 pagina's per dag) zijn gebaseerd op papier van A4
formaat gescand bij 300 dpi in kleur. In vergelijking met
de eigen gegevens van de websites van de top 10 modellen
van de concurrentie (22 januari 2019). Top 10 van
bestverkochte scanners in de categorie afdelingsscanner
zoals vastgesteld door Infosource, kalenderjaar 2017.

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