
Especificações   

Nome do produto WorkForce DS-30 

Tipo de scanner Scanner portátil colorido A4, simplex, com alimentador 
  de folhas

Alimentação do papel Alimentação manual (face para baixo)

Sensor óptico CIS colorido

Resolução de digitalização 600 dpi

Velocidade do scanner  4,6 ppm – 13s por página

Resoluções de saída 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 e 600 dpi

Profundidade de cor Interna: 48 bits
  Externa: 24 bits

Área máx. de digitalização 216 x 356 mm (8,5" x 14")

Tamanho do documento Cartão de plástico com relevo (com 1,2 mm de espessura 
máxima), A4, A5, A6, B5, A8 (apenas Windows), cartão de 
visitas, Carta, Legal e tamanhos especiais

Gramatura do papel 35–270 g/m2

Formatos de arquivos suportados PDF, TIFF, Multi-TIFF e BMP

Funções avançadas   Dropout de cores RGB, melhoria de cores RGB, remoção   
 de processamento de furos, segmentação automática da área, alinhamento 
  automático, detecção automática das dimensões da 
  página, PDF pesquisável (apenas Windows), PDF 
  criptografado, rotação automática, melhoramento de texto, 
  preenchimento de margens, PDF de alta compressão. Com 
  o Document Capture Pro: PDF/A, leitor de código de 
  barras, OCR-A/OCR-B de zona, criação automática de 
  pastas por código de barras, OCR-A/OCR-B ou prefixo 
  personalizado

Tamanho (L x P x A) 27,5 cm x 5 cm x 3,6 cm (10,86" x 1,97" x 1,45”) 

Peso 325 gramas

Interface USB 2.0

Fonte de luz LED de 3 cores RGB (CIS)

Fonte de alimentação  Via interface USB

Drivers TWAIN, WIA

Requisitos do sistema Microsoft® Windows XP, Windows XP Professional x64 
Edition, Windows Vista®, Windows 7 Mac OS® X 10.4.x, 
10.5.x, 10.6.x, 10.7x

Conteúdo da caixa Scanner WorkForce DS-30, cabo USB, 2 CD de instalação 
(PC e Mac), guia de configuração, bolsa de transporte, 
folhas de limpeza e calibragem 

Código do produto B11B206201 

Especificações do WorkForce DS-30

Digitalize, armazene e envie 
dados importantes com praticidade 

e mobilidade.
As especificações e termos estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Epson e WorkForce são marcas registradas. Epson Exceed Your 
Vision é um logotipo de marca registrada. Exceed Your Vision e Better Products for a Better Future são marcas comercias da Seiko Epson 
Corporation. MAC e MAC OS são marcas comercias da  Apple Inc. Os demais nomes de produtos e marcas são de propriedade de suas 
respectivas empresas. Epson nega qualquer direito sobre estas marcas. Todos os direitos reservados © 2012 Epson America, Inc. 
CPD-LP100716

¹ Só em Windows, com Document Capture Pro instalado no PC onde está conectado.

www.epson.com.br

Para maiores informações sobre os programas ambientais 
da Epson, visite www.epson.com.br/meioambiente
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Scanner portátil
Epson WorkForce DS-30

Digitaliza recibos, 
documentos de até 
21,6 x 35,6 cm, 
cartões plásticos e 
muito mais



Scanner portátil
Epson WorkForce DS-30

Geração de documentos 
PDF editáveis

Portabilidade sem igual

Scanner em cores

Conexão / energia via USB

Bolsa para transporte 
inclusa

Digitalização de uma ampla 
variedade de documentos

Tecnologia avançada de digitalização portátil
Cada vez mais as empresas dão acesso remoto a arquivos em rede e adotam fluxos 

de trabalho automatizados. O scanner WorkForce DS-30 permite que estes 
profissionais de negócios digitalizem, armazenem e enviem documentos importantes 

em praticamente qualquer lugar, tornando-os mais eficientes e produtivos. 

O DS-30 digitaliza uma grande variedade de documentos e permite seu envio via 
e-mail usando documentos PDF com capacidade de busca e muitas outras opções. 
Este scanner leve não precisa de fonte de alimentação externa porque recebe sua 

energia através de porta USB.

Características

• Versatilidade na digitalização — Documentos de até 21,6 cm x 35,6 cm, recibos, cartões de 
visita, cartões plásticos rígidos, cédulas de identidade e muito mais

• Portabilidade sem igual — Leve e fácil de transportar para captar dados fora do escritório; 
pesa menos de 325 gramas

• Simplicidade nas conexões — Conexão USB para conectar com o seu computador; não 
precisa usar fonte de alimentação externa 

• Facilidade na busca e edição de documentos — Conta com software de reconhecimento de 
caracteres (OCR), cria textos PDF pesquisáveis e permite exportação para formatos .DOC e .XLS

• Compatível com Windows® e Mac® — ideal para qualquer configuração comercial

• Softwares incluídos — Poderosos softwares 
como EPSON® Document Capture Pro, ABBYY® FineReader®, NewSoft® PageManager® 
(para Mac), entre outros

• Compartilhe os documentos — digitaliza diretamente para email, FTP e aplicativos na 
nuvem, com o simples toque de um botão. Compatível com os principais serviços de 
nuvem do mercado (GoogleDocs, Sharepoint,etc.)

• Alta qualidade de imagem — Alimentador automático garante digitalizações de alta 
qualidade. Software incluído conta com recursos avançados de tratamento de imagens, 
garantindo excelentes resultados mesmo em documentos apagados e de difícil 
digitalização

O Workforce DS-30 é mais uma adição à linha de scanners projetados pela Epson para as empresas.


