
Perfection V39
DATASHEET / BROCHURE

Fånga, lagra och dela dina bilder och dokument snabbt och enkelt 
med denna nya, eleganta kompakta skanner för hemmet och kontoret

Denna lättanvända, USB-drivna skanner har en ny, smidig och utrymmesbesparande 
design. En integrerad hållare ger ytterligare flexibilitet eftersom skannern då kan användas 
såväl stående som liggande, detta för att spara utrymme på skrivbordet. Med sina 4800 
dpi och snabba skanningshastigheter ger V39 dig högkvalitativa resultat snabbt. Du kan 
enkelt lagra och dela dina foton och dokument online genom att skanna till molnet, eller 
direkt till Facebook och Picasa.

Mycket kompakt och prydlig

Kraften och anslutningsmöjligheterna hos V39 hanteras via en enda micro-USB, vilket 
minskar kabeltrassel och håller din arbetsyta snygg och prydlig. Enheten har också en 
integrerad hållare för flexibel skanning, som kan anpassas efter ditt skrivbord. 

Snabba, högkvalitativa resultat

Tack vare Epsons ReadyScan LED-teknik kan du starta skanningen direkt - ingen 
uppvärmning krävs. Se till att även dina gamla foton ser så bra ut som möjligt med 
programvaran Epson Easy Photo Fix, som förbättrar kvaliteten på dina skanningar genom 
att avlägsna damm, återställa färger och korrigera motljus. Till och med dina skannade 
dokument kommer att se fantastiska ut, detta då V39 levereras med ett antal 
förbättringsfunktioner som låter dig förbättra textskärpan och avlägsna oönskad 
"genomblödning" på dubbelsidiga dokument. 

Bekväma

För att göra skanningen snabb och enkel har V39 fyra snabbvalsknappar som låter dig 
skanna, kopiera, dela samt förvandla dina foton och dokument till flersidiga, sökbara PDF-
filer1 med ett enkelt knapptryck. Ett helt avtagbart lock gör apparaten ännu mer 
mångsidig genom att förenkla skanning av tjocka böcker, fotoalbum och andra inbundna 
artiklar. Skanna direkt till molnlagringsenheter som SugarSync och Evernote, och dela 
enkelt dina foton med släkt och vänner genom att skanna direkt till Facebook och Picasa.

VIKTIGA FUNKTIONER

Högupplöst skanning på 4 800 dpi
Framställ högkvalitativa skanningar av foton 
och dokument
Ström och anslutningsmöjligheter via 
micro-USB
Inget behov av nätansluten strömadapter eller 
separat nätkabel
Inbyggd hållare för stående skanning
Spara utrymme på skrivbord eller disk
Fyra snabbknappar
Snabbskanning som gör återkommande, 
repetitiva skanningsjobb enklare
Smart programvara
Säkerställ skanningar i bästa möjliga kvalitet, 
och lagra samt dela dina foton online



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Skannertyp Flatbäddsskanner

Skanningsupplösning 4.800 DPI x 4.800 DPI (horisontell x vertikal)

Optisk upplösning Main 4.800 DPI

Färgdjup Ingång: 48 Bitar Färg , Utgång: 24 Bitar Färg

Skanningsyta (maximal) 216 mm x 297 mm (horisontell x vertikal)

SKANNER

Optical Sensor CIS (kontaktbildssensor)

Ljuskälla Vit LED

Scanning Method Fixed documents and moving carriage

Output Resolution 50~6400 (1 dpi step) DPI

SCANNING FEATURES

Funktioner RGB-färgförlust, Automatisk områdesuppdelning, Textförbättring, Scan to Cloud Storage, 

Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 knappar (PDF, Skicka, Kopiera, Starta), Inbyggd 

hållare för stående skanning

Utgåveformat BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF

Bildförbättring Avlägsna damm, Korrigering av motljus, Färgrestaurering

CONNECTIVITY

Anslutningar USB 2.0 Micro-AB

ALLMÄNT

Medföljande programvara Epson Copy Utility, Epson Document Capture (endast Mac), Epson Document Capture Pro 

(Windows only), Epson Easy Photo Scan, Epson Scanner

Ljudeffekt Drift: 5,4 B (A)

Mått 249 x 364 x 39 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 1,5 kg

Kompatibla operativsystem Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 eller högre

Luftfuktighet Drift 20% - 80%, Förvaring 20% - 80%

Temperatur Drift 10° C - 35° C, Förvaring -20° C - 60° C

ANNAN

Garanti 12 Månader Inlämning

Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU B11B232401

Streckkod 8715946544298

Tillverkningsland Indonesien

Pallstorlek 21 Styck

Perfection V39

LEVERANSOMFATTNING

Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
Huvudenhet
Uppställningsanvisning
USB-kabel
Bruksanvisning (CD)
Garantidokument

1.  - Endast Windows

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


