
FastFoto FF-680W
DATASHEET / BROCHURE

Skanna, förbättra och dela snabbt massor av foton med några få klick 
med denna lättanvända Wi-Fi-skanner med automatisk 
dokumentmatare och medföljande programvara.

Värdefulla familjefoton får inte gå förlorade i dammiga lådor – de förtjänar att delas med 
släkt och vänner. Det finns en snabb och problemfri lösning: FastFoto AA-680W och 
medföljande programvara. Tack vare sin automtiska dokumentmatare kan denna Wi-Fi-
skanner snabbt digitalisera även den största samling familjefoton. Med sina imponerande 
automatiska funktioner blir dina foton förbättrade och redo att dela på några få klick.

Snabb och effektiv
Att digitalisera din samling utskrivna foton behöver inte vara svårt eller tidskrävande – 
denna automatiska dokumentmatare kan skanna upp till 30 foton på 30 sekunder1. 
Skanna standard-, fyrkantiga, panorama- och snabba foton, från 9x13cm och upp till 
21x91 cm (panoramabilder). Dessutom är den smart nog att veta när den ska skanna 
baksidan av ett foto – och hjälper på så sätt till att spara särskilda anteckningar.

Bearbetning av tusentals foton sker snabbt och enkelt
Även om du kan välja att redigera dina foton manuellt finns också ett stort antal 
imponerande automatiska funktioner att välja bland för att säkerställa dina foton är redo 
att dela. Detta inkluderar beskärning, rotation, återställande av färger i blekta foton och 
förbättrad ljusstyrka, kontrast och färg. Det finns också möjlighet att automatiskt spara 
både en förbättrad version samt den ursprungliga versionen av skanningen – bra om du 
vill ha en orörd säkerhetskopia.

Att dela och lagra filer är enkelt
Välj en filtyp som är rätt för just dina behov: små, lättdelade JPEG-filer eller stora TIFF-filer 
med maximal bildkvalitet. Med FastFoto-programvaran kan du dela bilder via e-post och 
ladda upp bilder automatiskt till molntjänster som till exempel Dropbox och Google Drive2.

Mångsidiga
Programmet kan arkivera ett antal enkla eller dubbelsidiga dokument med hastigheten 45 
sidor per minut3, vertikalt upp till A4, inklusive panoramabilder. Och tack vare OCR-
programvaran kan skannade dokument redigeras i Word eller Excel, och PDF-filer är 
sökbara.

VIKTIGA FUNKTIONER

Snabb skanner med automatisk 
dokumentmatare
Skanna upp till 30 foton på 30 sekunder1

Förbättra högar med foton
Beskär, rotera och förbättra färger och 
kontrastautomatiskt
Filstorlek efter tillämpning
Skapar delbara JPEG-filer eller stora TIFF-filer 
för högsta bildkvalitet
Dela enkelt foton online
Ställ in automatisk överföring till Dropbox och 
Google Drive
Skannar olika former och storlekar
Tar foton 9x13 cm och upp till 21x91 cm



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Skannertyp Arkmatad skanner

Optical Resolution Main 600 DPI x Sub 600 DPI

Skanningsyta (maximal) 216 mm x 910 mm (horisontell x vertikal)

Färgdjup , Utgång: 24 Bitar Färg / 8 Bitar Monokrom

Ultrasonic Sensor Ja

SKANNER

Optical Sensor CIS (kontaktbildssensor)

Ljuskälla RGB-LED

Output Resolution 300, 600 DPI

SCAN SPEED

Scanningshastighet Monokrom: 45 Sidor/min - Färg: 45 Sidor/min measured with size: A4 , resolution: 300 dpi

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Automatic Document Feeder 

Type

Single pass dual scanning

Pappersfackkapactitet 100 Ark Standard, 36 Fotoark

Dubbelsidig skanning Ja

SCANNING FEATURES

Funktioner Hoppa över tomma sidor, Avlägsna hål, Automatisk snedkorrigering, automatisk bildvridning, 

Förbättrad beskärningsfunktion för automatisk storleksanpassning, Automatic Folder 

Creation, Scan to Cloud Storage

Utgåveformat JPEG, TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF, PDF/A

Bildförbättring Färgkorrigering, Färgrestaurering

Avancerad 

dokumentintegration

Skanna till e-post, Scanna till närverksmappen

CONNECTIVITY

Anslutningar USB 3.0, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n

ALLMÄNT

Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Energiförbrukning 18 Watt (Operation), 9,2 Watt Redo, 1,4 Watt (sleep mode), 0,1 Watt (stänga av)

Mått 296 x 169 x 176 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 3,7 kg

Medföljande programvara Epson ScanSmart

Kompatibla operativsystem Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 

(32/64 bit)

Electrical Standards Energy Star Compliant

ANNAN

Garanti 12 Månader Inlämning

LOGISTIKINFORMATION

SKU B11B237401

Streckkod 8715946654270

FastFoto FF-680W

LEVERANSOMFATTNING

CD Manual
Bärark
Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
External AC power adapter with power cord
Huvudenhet
Snabbstartsguide
USB-kabel

OPTIONAL ACCESSORIES

Rullmonteringssats

B12B819031

1.  Baseras på genomsnittlig hastighet i början av
pappersmatningen till det att sista fotot matas ut. Totalt
skannas 30 stycken foton i liggande format (10 cm x 15 cm
vid 300 dpi)
2.  Överföring av skanningar till dina Google Drive- och
Dropbox-konton på din PC eller Mac kräver installation av
medföljande programvara för Epson FastFoto och/eller Epson
ScanSmart.
3.  Baserat på skanningar av A4-format-dokument med 300 dpi
i svartvitt, gråskala eller färg-läge. Skanningshastigheten
varierar beroende på nätverket.

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


