
WorkForce DS-1660W
DATASHEET / BROCHURE

Snabb och mångsidig trådlös skanner, med det minsta formatet i sin 
klass1 och en snabb automatisk dokumentmatare för ökad 
produktivitet.

Kombinationen av en flatbäddskanner med en automatisk dokumentmatare för 50 sidor 
gör det möjligt att skanna ett brett utbud av utmanande dokument, inklusive böcker, 
inbundna dokument, pass och ömtåliga föremål och att enkelt skanna högar av Office-
dokument. Dess kompakta format gör den enkel att placera både i frontoffice- och 
kundinriktade miljöer och i backoffice-arbetsgrupper.

Smarta funktioner
Smart färg- och bildjustering inklusive beskärning, skevhetskorrigering, samt borttagning 
av tomma sidor och bakgrunder med Epsons bildbearbetningsteknik. Med läget för långa 
dokument är det möjligt att skanna över tre meter långa enkelsidiga papper (3 048 mm).

Flexibel placering
Dubbelsidig skanning och automatisk bildtypsidentifiering ökar även effektiviteten på 
kontoret, samtidigt som anslutning via Wi-Fi och Wi-Fi Direct på DS-1660W-modellen ger 
extra komfort för organisationer som vill använda en särskild skanningslösning som enkelt 
kan nås av många personer. Med NFC aktiverat använder du Scan App Epson för att ta 
kontroll med din mobila enhet. Sedan kan du redigera och förbättra digitala bilder innan 
du sparar och delar.

Höj effektiviteten på kontoret
En av de snabbaste skannrarna i sin klass med en skanningshastighet på 25 sidor per 
minut. USB 3.0-anslutning innebär att hastighetsproblem elimineras, även vid skanning 
med hög upplösning på 300 dpi. Skanna båda sidor av en sida med funktionen för 
dubbelsidig skanning för större komfort. Skapa upp till 30 jobb med den extra 
nätverkspanelen och skanna direkt till serverplatser, molntjänster och Microsoft 
SharePoint. Den medföljande Epson-programvaran möjliggör dubbel bildutmatning - 
skanna en gång och skicka till två olika mål. DS-1660W uppmuntrar också till enkel 
skanning en enda med knapptryckning till mappar, e-post, online-lagringskonton2, etc.

VIKTIGA FUNKTIONER

Det minsta formatet i sin klass1

Gör den enkel att placera i både frontoffice- 
och backoffice-miljöer .
Skanna ut ett stort antal dokument
Inklusive böcker, inbundna dokument, pass 
och ömtåliga objekt
Intelligenta färg- och bildjusteringar
Beskärning, skevhetskorrigering, tom sida 
och bakgrundsborttagning
En av de snabbaste i sin klass
25 sidor per minut i skanningshastighet
Trådlös och USB 3.0-anslutning
Välj flexibilitet och snabbhet



WorkForce DS-1660W

LEVERANSOMFATTNING

Huvudenhet
Strömkabel
Uppställningsanvisning
Programvara (CD)
USB-kabel
Garantidokument



LOGISTIKINFORMATION

SKU B11B244401

Streckkod 8715946605661

Tillverkningsland Indonesien

Pallstorlek 8 Styck

WorkForce DS-1660W

1.  Baserat på data från webbplatser och broschyrer
tillhörande de fem bäst säljande, konkurrerande
skannermodellerna i EMEA för helåret 2015, enligt
InfoSource-data för försäljning av
dokumenthanteringsskanrar under helåret 2015.
2.  Med programvaran Epson Document Capture installerad
i kompatibla Windows- eller Mac-miljöer.

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


