
WorkForce ES-60W
DATASHEET / BROCHURE

Oavsett var du befinner dig kan du skanna dokument enkelt till 
sökbara PDF-filer med Epsons minsta mobila skanner, inklusive Wi-Fi-
anslutning och batteridrift.

Dess utrymmesbesparande design gör ES-60W enkel att använda, installera och 
transportera och kan användas utan en strömkälla, vilket gör det enkel att hålla sig 
organiserad överallt där skanning krävs. Den upptäcker om den befinner sig i trådlös eller 
USB-läge – inget ingrepp krävs. Den är perfekt för miljöer med begränsat utrymme där en 
enkel skanningslösning krävs. Anslut enkelt till en telefon, surfplatta eller bärbar dator.

Skanna överallt
ES-60W har inbyggt Wi-Fi och batteri med LCD-panel och ger verklig mobilitet att skanna 
var som helst, med en hastighet på bara 4 sekunder per sida. Vid full laddning kan du 
skanna upp till 300 sidor utan behov av en strömkälla.

Ytterst välorganiserad
Epsons nya ScanSmart-programvara gör det enkelt för alla att skanna hur de vill, vilket 
ger ett enkelt, stegvist skanningsförfarande. Användarna kan spara och skicka filer i 
vanliga format som PDF, JPEG, TIFF och många fler. Kontinuerlig skanning med 
automatisk matning snabbar upp skanningen, samtidigt som CIS-sensorn ger omedelbar 
skanning utan uppvärmningstid. Den nya LCD-panelen gör det enkelt att definiera 
jobbaktiviteter när du arbetar på distans.

Flexibel
Möjligheten att skanna många olika typer av dokument och media gör denna modell till en 
pålitlig tillgång. Den hanterar papper från 35 gsm till 270 gsm samt papper upp till 1,8 
meter långa.

VIKTIGA FUNKTIONER

Skanna överallt
Lätt, kompakt design
Ström via USB-kabel eller inbyggt batteri
Skanna upp till 300 sidor mellan 
batteriladdningarna
Höga skanningshastigheter
Upp till fyra sekunder per sida (8,5 sid/min)
Förenkla din arbetsbelastning
Kontinuerlig skanning med läge för 
automatisk matning
Ny ScanSmart-programvara medföljer
Börja skanna snabbt och enkelt



OPTIONAL ACCESSORIES

Maintenance Sheet

B12B819481

Carrier Sheet

B12B819451

LOGISTIKINFORMATION

SKU B11B253401

Streckkod 8715946656915

Mått enskild förpackning 360 x 350 x 320 mm

Carton Weight 0 kg

Pallstorlek 60 Styck

WorkForce ES-60W

LEVERANSOMFATTNING

USB-kabel

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

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


