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Má
y scan Epson V370
Máy scan Epson V370 cho chất lượng hình ảnh quét vượt trội với
độ phân giải quang học lên đến 4800dpi và mật độ quang học
3.2, mọi chi tiết nhỏ nhất của hình ảnh sẽ được chụp và lưu
lại. Máy quét này giúp tạo ra các màu sắc và chi tiết chính
xác với độ sâu màu sắc 48 bit và ICC profile.

Thân thiện với môi trường, thiết kế nhỏ
gọn
Với công nghệ Epson ReadyScan LED, người dùng có thể quét ngay
tức thì mà không cần phải đợi máy khởi động. Ngoài ra, công
nghệ thân thiện với môi trường do không chứa thủy ngân nên mức
hao tán nhiệt và tiêu thụ điện năng thấp. Máy que
́ t Epson
V370 kích cỡ nhỏ gọn cùng thiết kế thông minh, thân thiện với
người dùng sẽ tô điểm thêm vẻ đẹp hiện đại cho văn phòng làm
việc.

Khả năng quét vượt trội
Epson V370 cho phép bạn quét email một cách dễ dàng chỉ với
một nút, hoặc quét qua nhiều trang, có thể tìm kiếm được
PDF. Các tính năng chỉnh sửa hình ảnh và tài liệu hữu ích khác
có sẵn bằng cách sử dụng phần mềm kèm theo: Epson Easy Photo
Fix giúp bạn dễ dàng mang bản gốc trở lại cuộc sống bằng cách
phục hồi màu nhạt dần, loại bỏ bụi và trầy xước và điều chỉnh
ánh sáng nền; Nhận dạng ký tự quang học (OCR) cho phép bạn sao
chép, dán và chỉnh sửa văn bản từ các tài liệu được quét; Và
Epson Document Capture cho phép quét trực tiếp các dịch vụ lưu
trữ trên đám mây, do đó bạn có thể truy cập quét của bạn từ
bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào.

Chất lượng bản quét sắc nét
Nhờ vào độ phân giải quang học cao của máy quét với công suất
4.800dpi và CCD, bạn có thể tin tưởng rằng mọi chi tiết sẽ
được ghi lại trung thực với độ rõ nét đặc biệt.
Việc quét các cuốn sách cồng kềnh hoặc đồ vật 3D không phải là
vấn đề, vì nắp của má
y que
́ t Epson V370 có bản lề mở rộng có
thể mở được tới 180 độ. Ngay cả khi các phần của cuốn sách
hoặc vật thể đang được quét không tiếp xúc với kính của máy
quét, chúng vẫn sẽ được lấy nét và chụp chính xác. Điều này là

do công nghệ cảm biến hình ảnh CCD của Epson mang lại độ sâu
lớn hơn công nghệ CIS (hình ảnh liên hệ kiểm duyệt) được sử
dụng trong hầu hết các máy quét tương đương.

Phục hồi hình ảnh dễ dàng
Khôi phục hình ảnh màu sắc đã bị mờ trở lại rực rỡ ban đầu của
họ với Easy Photo Fix công nghệ quét, độc quyền của Epson. Chỉ
cần quét ảnh với máy quét Epson, đổi mới màu sắc với một cú
nhấp chuột. Với chi tiết bụi chỉnh kỹ thuật số, bạn thậm chí
có thể loại bỏ sự xuất hiện của bụi từ tài liệu và hình ảnh.

Kết nối nhanh chóng, dễ dàng sử dụng
Má
y que
́t Epson V370 trang bị cổng kết nối USB thông dụng giúp
việc kết nối và lưu trữ tài liệu vào máy tính được dễ dàng
hơn và tương thích với hầu hết các hệ điều hành Window 7, 8,
Mac OS. Máy được trang bị hệ thống các nút điều khiển được bố
trí thông minh với 4 nút nhấn: Scan to Email, scan to PDF,
copy, pow giúp bạn dễ dàng thao tác quét tài liệu.
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Hãng sản xuất

Epson

Model

V370

Khổ giấy

A4/A5

Tốc độ

16 ppm

Scan hai mặt

Không

Độ phân giải

4800x9600dpi

Cổng giao tiếp

USB
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48 bit
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N/A

