Especificações do Epson Perfection V370
Tipo de scanner
Cama plana de imagens coloridas com TPU (integrado)
Resolução ótica
4800 dpi com Epson MatrixCCD®
Resolução máxima do hardware
4800 x 9600 dpi com tecnologia Micro Step Drive™
Resolução máxima interpolada
12.800 dpi
Área máxima de digitalização
21,6 x 29,7 cm (8.5” x 11.7”)
Modo de digitalização colorido
48 bits interna/externa
(profundidade de bits)
Modo de digitalização em escala de cinza 16 bits interna/externa
(profundidade de bits)
Densidade ótica
3,2 Dmax
Fonte de luz
LED branco
Unidade de transparências
Integrada, com adaptador para 6 negativos e 4 slides de 35 mm
Botões
4 botões personalizados: Digitalizar, Copiar, Digitalizar-email e criar arquivos PDF
Velocidade de digitalização (4800 dpi, em modo alta velocidade)
Monocromático
21,8 mseg/linha (aprox.)
Cor		
21,8 mseg/linha (aprox.)
Conectividade
USB 2.0 de alta velocidade
Software incluso
Document Capture Pro (somente para Windows) e Document Capture
(somente Mac) para digitalizar à nuvem, EPSON Scan, ABBYY® FineReader®
		
Sprint OCR, ArcSoft® MediaImpression™, ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe2
Sistemas operacionais compatíveis
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64
		
Edition Mac OS® X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
Acessórios inclusos
Unidade para transparências incorporada na tampa
Unidade para 35mm
CD-ROM com software
Cabo USB
Dimensões e peso
Largura
28,4 cm (11.2”)
Profundidade
43 cm (16,9”)
Altura
6,6 cm (2,6”)
Peso
2,20 kgs (6.2 lbs)
Garantia
Garantia padrão limitada de um ano na América Latina+
Código de produtos e acessórios
Epson Perfection V370 Photo (110 V)
B11B207232
Epson Perfection V370 Photo (220 V)
B11B207231
1 Algumas aplicações, serviços em nuvem (incluindo MS SharePoint e Evernote) e/ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS.
2 Disponível somente para Windows.

Epson Perfection® V370
Fotos I Filme I Documentos

Scanner colorido de alta resolução
com versatilidade para compartilhar
imagens e documentos

6,6 cm (2,6")

43 cm (16,9")

28 cm (11")

Central de Atendimento ao Cliente
Capitais e Regiões Metropolitanas

4003-0376

Para obter mais informações sobre os programas ambientais da Epson,
visite www.epson.com.br/meioambiente

Outras Localidades

0800-880-0094

www.epson.com.br

As especificações e termos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. EPSON, Easy Photo Fix, EPSON MatrixCCD, Perfection e ReadyScan são marcas comerciais registradas, EPSON Exceed
Your Vision é uma logomarca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial de Seiko Epson Corporation. Micro Step Drive é uma marca comercial da Epson America,
Inc. Mac OS é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. As outras marcas são propriedade de suas respetivas empresas. A Epson se isenta de todo e qualquer
direito sobre essas marcas. Este produto foi fabricado segundo os padrões UL e os padrões CSA. Como sócia da ENERGY STAR, a Epson America, Inc. determinou que este produto cumpre com
as diretrizes ENERGY STAR para rendimento energético, © 2013 Epson América, Inc. CPD-LS100773R1 9/13

Claridade e detalhe excepcionais.
Resolução ótica 4800 x 9600

Digitalização à nuvem
com o programa Document
Capture Pro incluso¹

Epson Perfection V370
Fotos I Filme I Documentos

A série Epson Perfection é uma poderosa linha de produtos que oferece a versatilidade que você
precisa para digitalizar tanto em casa quanto no escritório. Digitaliza documentos, restaura fotos ou
amplia partes de um filme.
Digitaliza livros, álbuns de
fotos e mais, com 180 graus de
inclinação da sua tampa.

Tecnologia Epson Easy Photo Fix® para
restaurar instantaneamente fotografias
borradas ou que perderam sua cor.

Inclui ArcSoft Scan-n-Stitch
Deluxe para digitalizar
facilmente arte, álbuns de
fotografias e documentos de
grande porte.

Correção Digital Avançada de
poeiras para eliminar facilmente a
poeira dos filmes e das fotos.

Unidade integrada de
transparência para
digitalizar negativos e
slides de 35 mm.

Tecnologia ReadyScan
LED para digitalizações
mais rápidas e com
maior produtividade.
Não precisa de tempo
de pré aquecimento.

Consegue claridade e
detalhe excepcionais
com a resolução ótica
de 4800 x 9600.
4 botões personalizados para
digitalizar, copiar, digitalizar para
email e criar PDFs.

Inclui o software Document Capture Pro, que facilita o manuseio
de arquivos digitais. Digitaliza facilmente serviços de FTP ou
nuvem como MicroSoft SharePoint®, Evernote® ou Google
Docs™ tanto quanto para pastas em uma rede ou para E-mail.

Scanners Epson - Conheça a ampla linha de Scanners EPSON:

GT-S55/GT-S85
*Esses produtos não estão disponíveis em 220 V.

Epson WorkForce DS-6500

Epson Perfection V700*

Epson Perfection V600 Photo

