Informação do Produto

Scanner Perfection V39 USB Epson
ISO 22 36 18 | Taxa 23% IVA | Digitalizador de fotos e
documentos. Capte, armazene e partilhe as suas imagens
e documentos de forma rápida e eficiente com este novo
e elegante digitalizador compacto para casa e escritório.

Referência: 0404100

Digitalizador de fotos e documentos. Capte, armazene e partilhe as suas imagens e documentos de forma rápida e
eficiente com este novo e elegante digitalizador compacto para casa e escritório.
Este digitalizador fácil de utilizar e com alimentação USB conta com um design novo e compacto. O suporte
integrado permite uma flexibilidade adicional ao permitir utilizar o digitalizador deitado e de lado para poupar espaço.
A resolução de 4800 ppp e as velocidades de digitalização rápidas permitem ao V39 produzir rapidamente resultados
de alta qualidade. Poderá armazenar e partilhar facilmente as suas fotografias e documentos online digitalizando-os
para a cloud ou diretamente para o Facebook e o Picasa.
A alimentação e a conectividade do V39 é efetuada através de um único cabo micro-USB para reduzir a confusão de
cabos e manter o espaço de trabalho arrumado. O dispositivo conta ainda um suporte incorporado para uma
digitalização flexível que se adequa ao seu espaço de secretária.
Graças à Tecnologia LED Epson ReadyScan, pode começar a digitalizar instantaneamente, sem necessidade de
tempo de aquecimento. Certifique-se de que mesmo as suas fotografias antigas têm a máxima qualidade com o
software Epson Easy Photo Fix que melhora a qualidade das suas digitalizações através da remoção do pó, do
restauro das cores desvanecidas e da correção da retroiluminação. Também obterá excelentes resultados com os
documentos digitalizados, uma vez que o V39 inclui diversas funções de melhoramento que permitem melhorar a
nitidez do texto e remover a 'infiltração' indesejável nos documentos frente e verso.
Para facilitar e acelerar a digitalização, o V39 conta com quatro botões de um toque para digitalizar, copiar, partilhar

e converter as suas fotografias e documentos em PDFs com o toque de um botão. Para uma maior versatilidade, a
tampa totalmente amovível permite digitalizar livros volumosos, álbuns fotográficos e outros objetos não destacáveis.
Digitalize diretamente para serviços de armazenamento na cloud, como o SugarSync e o Evernote, e partilhe
facilmente as suas fotografias com a família e os amigos através da digitalização directa para o Facebook e o Picasa.

+ Informação
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 36 12
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (36) Dispositivos de entrada para
computadores | (12) Dispositivos alternativos de entrada
IVA: Taxa normal 23% IVA Incluída
Garantia da Marca: 2 anos por defeito de fabrico
Recomendações | Informações : As características e especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso
prévio
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