
Perfection V19
DÁTOVÝ LIST

S týmto novým štýlovým kompaktným skenerom pre kanceláriu a 
domácnosť snímajte, ukladajte a zdieľajte svoje obrázky a dokumenty 
rýchlo a jednoducho

Tento ľahko používateľný a cez port USB napájaný skener má nový elegantný dizajn, 
ktorý šetrí priestor. Zabudovaný stojan umožňuje zvýšenú flexibilitu, keďže skener 
možno používať naplocho alebo vo zvislej polohe, čo pomáha šetriť miesto na stole. 
Vďaka rozlíšeniu 4 800 dpi a vysokým rýchlostiam skenovania zariadenie V19 vytvára 
vysokokvalitné výsledky veľkou rýchlosťou. Fotografie môžete jednoducho online 
ukladať a zdieľať prostredníctvom skenovania priamo do služieb Facebook a Picasa.

Mimoriadna kompaktnosť a usporiadanosť

Napájanie a pripojiteľnosť skenera V19 funguje prostredníctvom jediného portu mikro 
USB, čím sa redukuje spleť káblov a pracovné prostredie zostáva usporiadané. 
Zariadenie obsahuje aj zabudovaný stojan na flexibilné skenovanie šetriace miesto na 
stole. 

Rýchle vysokokvalitné výsledky

S technológiou Epson ReadyScan LED môžete začať skenovať ihneď – nie je 
potrebné žiadne zahrievanie. Zabezpečte čo najlepší vzhľad aj pre staré fotografie 
vďaka softvéru Epson Easy Photo Fix, ktorý zvyšuje kvalitu skenov tým, že odstráni 
prach, oživí vyblednuté farby a upraví protisvetlo. Dokonca aj naskenované dokumenty 
budú vyzerať skvelo, pretože skener V19 obsahuje mnoho funkcií vylepšovania, čo 
vám umožní zlepšiť ostrosť textu a odstrániť neželané presakovanie pri obojstranných 
dokumentoch. 

Praktické

Na uľahčenie a urýchlenie skenovania obsahuje skener V19 jednodotykové tlačidlá, 
takže môžete skenovať, kopírovať, zdieľať a pretvárať fotografie a dokumenty na 
viacstranové súbory PDF s možnosťou vyhľadávania1 jediným stlačením tlačidla. 
Môžete dokonca priradiť prispôsobené skenovacie úlohy všetkým štyrom tlačidlám a 
uložiť tak svoje nastavenia, ako je rozlíšenie, formát a miesto uloženia. Vďaka tomu 
budú pravidelne sa opakujúce skenovacie úlohy vykonané rýchlejšie. Všestrannosť 
pridáva aj plne odnímateľný príklop, ktorý umožňuje skenovanie hrubých kníh, 
fotoalbumov a iných zviazaných dokumentov. Môžete tiež jednoducho online zdieľať 
fotografie s rodinou a priateľmi prostredníctvom skenovania priamo do služieb 
Facebook a Picasa.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Skenovanie s rozlíšením 4 800 dpi
Vysokokvalitné skenovanie fotografií a 
dokumentov
Napájanie a pripojenie prostredníctvom 
rozhrania mikro USB
Bez potreby samostatného sieťového 
napájacieho adaptéra alebo napájacieho 
kábla
Zabudovaný stojan pre zvislé skenovanie
Ušetrite miesto na stole alebo pulte
Štyri jednodotykové tlačidlá
Rýchle skenovanie uľahčujúce pravidelne sa 
opakujúce úlohy skenovania
Inteligentný softvér
Zabezpečte najkvalitnejšie skeny a ukladajte 
a zdieľajte online svoje fotografie



ÚDAJE O PRODUKTE

VŠEOBECNE
Akustický výkon Prevádzka: 5,4 B (A)
Rozmery produktu 249 x 364 x 39 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 1,5 kg
Priložený softvér Epson Copy Utility, Epson Easy Photo Scan, Epson Scan
Kompatibilné operačné systémyMac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 

Windows XP SP2 alebo novší
Vlhkosť vzduchu Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 20% - 80%
Teplota Prevádzka 10°C - 35°C, Skladovanie -20°C - 60°C

TECHNIKA
Typ skenera Plošný skener
Rozlíšenie skenovania 4.800 DPI x 4.800 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optical Resolution Main 4.800 DPI
Hĺbka farieb Vstup: 48 Bits Farba , Výstup: 24 Bits Farba
Rozsah skenovania (maximum) 216 mm x 297 mm (horizontálne x vertikálne)
Formáty papiera A4

SKENER
Optical Sensor Kontaktný obrazový snímač (CIS)
Svetelný zdroj Biely LED
Scanning Method Fixed documents and moving carriage
Výstupné rozlíšenie 50~6400 (1 dpi step) DPI

VLASTNOSTI SKENOVANIA
Vlastnosti Farebný úbytok RGB, Automatické rozvrhnutie priestoru, Korekcia textu, Scan to Cloud Storage, 

Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 tlačidlá (PDF, Odoslať, Kopírovať, Štart), Zabudovaný 
stojan pre zvislé skenovanie

Výstupné formáty JPEG, TIFF, PDF, Skenovanie do prehľadávateľného PDF
Vylepšenie obrazu Odstraňovanie prachu, Korekcia protisvetla, Obnovenie farieb

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky Port USB 2.0 Micro-AB

RÝCHLOSŤ SKENOVANIA
Odrazové skenovanie Čiernobiela: 12 s/strana - Farba: 29 s/strana measured with size A4, Resolution 600 dpi ,, 

Čiernobiela: 10 s/strana - Farba: 10 s/strana measured with size A4, Resolution 300 dpi ,, A4 
Preview: 10 s/strana ,, Farba: 10 s/strana measured with size A4, Resolution 300 dpi ,, Farba: 29 
s/strana measured with size A4, Resolution 600 dpi ,, measured with size A4, Resolution 300 dpi ,, 
measured with size A4, Resolution 600 dpi ,

INÉ
Záruka 12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU B11B231401

Čiarový kód 8715946544281

Kus 1 Jednotky

Perfection V19

OBSAH DODÁVKY

Záručný list
Návod na používanie (CD)
USB kábel
Návod na montáž
Hlavné zariadenie
Ovládač a pomocné programy (CD)

1.  – len pre systém 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.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
Technical Hotline: +421 232 786 682 
www.epson.sk

Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika


