
Epson Perfection V330 Photo
DÁTOVÝ LIST

Okamžité skenovanie, pretože nepotrebuje takmer žiadny čas na 
zahriatie a vďaka technológii ReadyScan LED má aj nízku spotrebu 
energie. Zabudovaná jednotka na skenovanie transparentných médií, 
ako sú diapozitívy a filmy, umožňuje odborné skenovanie pri 
fotografiách. Spájací softvér zas umožňuje skenovanie dokumentov a 
fotografií väčších než formát A4 do jedného obrázka a pod veko 
skenera sa zmestia aj objemnejšie alebo 3D predmety, ktoré možno 
skenovať v orientácii na výšku aj na šírku.

Veľký výkon, nízka spotreba energie 
Okamžité skenovanie dokumentov a fotografií, pretože nepotrebuje takmer žiadny čas 
na zahriatie. Skvelá kvalita naskenovaných obrázkov vďaka technológii Epson 
ReadyScan LED. A v neposlednom rade aj nižšie účty za elektrinu, keďže Epson 
Perfection V330 Photo má nízku spotrebu energie.

Výkonný softvér
Väčšie fotografie možno plynulo spájať do panoramatických obrázkov. Vďaka 
spájaciemu softvéru*1 na plynulé skenovanie a spájanie obrázkov väčších než formát 
A4 a zabudovanej jednotke na skenovanie transparentných médií, ako sú diapozitívy a 
filmy, je tento skener zárukou skvelých výsledkov.

Obnova fotografií
Nech fotografie, diapozitívy a filmy nestrácajú svoju pôvodnú krásu: obnova farieb, 
odstraňovanie čiastočiek prachu a oprava osvetlenia na fotografiách pomocou softvéru 
Epson Easy Photo Fix.

Flexibilný dizajn
Skenovanie s orientáciou na výšku aj na šírku. A vďaka výsuvnému kĺbu tohto skenera 
ním možno skenovať aj knihy a 3D predmety. 

Jednoduchá obsluha
Jednoduché skenovanie do viacstranových súborov PDF s možnosťou vyhľadávania a 
skenovanie aj priamo do emailu pomocou jednodotykového tlačidla.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Technológia ReadyScan LED - Skvelé 
výsledky, nízka spotreba energie, okamžitý 
štart.
Skenovanie filmov a diapozitívov - 
Skenovanie starších diapozitívov a filmov do 
digitálnej formy.
Výkonný softvér *1 - Softvér na spájanie 
dokumentov a fotografií väčších než formát 
A4.
Skenovanie technológiou Epson - 
Vysokokvalitné skenovanie s rozlíšením 4 
800 dpi pomocou technológie CCD.
Epson Easy Photo Fix - Oprava fotografií, 
filmov a diapozitívov.



Epson Perfection V330 Photo

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Typ skenera Plošný skener
Rozlíšenie skenovania 4.800 DPI x 9.600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optická hustota 3,2 Dmax
Hĺbka farieb Vstup: 48 Bits Farba, Výstup: 48 Bits Farba

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM
Formáty papiera 216 x 297 mm (DIN A4, US Letter), Štyri 35 mm filmové pásy po šesť obrázkov

VLASTNOSTI SKENOVANIA
Vlastnosti Spájanie strán formátu A3, Skenovanie filmu
Výstupné formáty Skenovanie do PDF
Vylepšenie obrazu Porovnávanie výtlačkov Print Image Matching II, Odrastrovanie s optimalizáciou vzorky

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky USB 2.0 typu B

VŠEOBECNE
Rozmery produktu 430 x 280 x 67 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 2,8 kg
Kompatibilné operačné systémyMac OS 10.3+, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Vlhkosť vzduchu Prevádzka 10% - 80%
Teplota Prevádzka 5°C - 35°C

INÉ
Záruka 12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU B11B200316

Čiarový kód 8715946460000

Veľkosť palety 60 Kus

OBSAH DODÁVKY

Hlavné zariadenie
Softvér (CD)
Elektrický kábel

1. Dodávaný spájací softvér je kompatibilný len s
operačnými systémami Microsoft Windows.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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