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Epsonilta nopea ja helppokäyttöinen, energiatehokas 
toimistoskanneri Epson Perfection V500 Office 
 
Epson Perfection V500 Office on erinomainen skanneri 
pienyrityksille. 
 
Tämä energiatehokas laite skannaa nopeasti ja 
skannauksen voi aloittaa heti ilman laitteen 
lämpenemisen odottelua. 6400 dpi:n optinen resoluutio 
ja mahdollisuus skannata haettavaan pdf-tiedostoon 
tekevät siitä erinomaisen laitteen pien- ja kotitoimistojen 
asiakirja-, valokuva- ja diaskannaukseen.   
 
Automaattisen paperinsyöttölaitteen avulla jopa 30-sivuiset asiakirjat saa skannattua 
kätevästi. Skannaus haettavaksi tiedostoksi –toiminto mahdollistaa useiden sivujen 
skannauksen ja automaattisen tallennuksen määriteltyyn pdf-tiedostoon. Asiakirjoja, 
valokuvia ja dioja on myös mahdollista skannata suoraan digitaalisiin arkistoihin. 
 
Jon Pardoe, Epson Europen Product Manager, kertoo ”Epsonin Perfection V500 Office 
käyttää Epsonin ReadyScan LED –teknologiaa, joka säästää energiaa ja mahdollistaa 
skannauksen lähes välittömästi laitteen käynnistämisen jälkeen. Tyylikkään ulkomuotonsa 
lisäksi V500 on myös nopea, helppokäyttöinen ja korkealaatuinen.” 
 
V500:ssa on sisäänrakennettu filmiyksikkö, joka tukee keskikokoista panoraamafilmiä. Se 
pystyy skannaamaan 12 kpl 35mm filmejä, 4 kpl 35 mm:n dioja tai yhden keskikokoisen 
6x12 cm filmin kerrallaan, joten se sopii erinomaisesti tärkeiden kuvien taltiointiin. 
 
Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto sisältää Epson Scan 3.7:n jonka avulla skannaus 
on yksinkertaista ja helppoa. Ohjelmiston avulla on mahdollista skannata monisivuisia 
asiakirjoja pakattuun tiedostoon sekä parantaa tekstin näkyvyyttä hankalasti skannattavissa 
asiakirjoissa kuten värillisissä laskuissa. Epson Easy photo Fix™ -ohjelmisto poistaa 
pölyjäljet, palauttaa haalistuneet värit  ja korjaa taustavalotuksen, jolloin skannatut kuvat 
ovat aina korkeatasoisia. Lisänä on myös Adobe® PhotoShop® Elements 6¹ ja ABBYY 
FineReader® 6 Sprint Plus². 
 
¹ Adobe® PhotoShop® Elements 5 Mac-käyttöön 
² ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus Mac-käyttöön 
 
 
Epson Perfection V500 Office: 

• Samassa laitteessa sekä automaattinen paperinsyöttö että filmiskannausyksikkö 
• ReadyScan LED –teknologialla skannaus energiatehokkaasti ja välittömästi 

virrankytkemisen jälkeen ilman erillistä lämpenemisaikaa 
• Laaja valikoima eri valokuva- ja filmiformaatteja 
• Skannaus haettavaan pdf-tiedostoon 
• Palauta ja korjaa vanhat kuvat DIGITAL ICE ja Epson Easy Photo Fix™ -toiminnoilla 
• 6400 dpi:n optinen resoluutio 
• Suositusvähittäishinta noin 399€ (sis. alv) 
• Saatavilla syyskuussa 2009 
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Lisätietoja:  
Epson palvelupuhelin 020 155 2091 ja www.epson.fi 
 
Lehdistöpalvelut: 
- tekniset lisätiedot: Epson / Jarmo Niskanen, puh. (09) 8520 2232, jniskanen(ät)epson.fi 
- testit, tuotekuvat ja muut yhteydenotot: Epson / Kenneth Hilapieli, puh. (09) 8520 2235, 
khilapieli(ät)epson.fi 
 
 
Tietoa Epsonista  
Epson on kansainvälinen ja innovatiivinen kuvantamisalan johtava toimija, joka on omistautunut 
asiakkaidensa odotusten ylittämiseen ympäri maailman. Epsonin teknologiat ovat kompakteja, 
energiaa säästäviä ja erittäin tarkkoja. Tuotemallisto on laaja alkaen niin yrityksille kuin kuluttajillekin 
suunnatuista tulostimista ja 3LCD-projektoreista päätyen puolijohde- ja oskillaattorikomponentteihin. 
Japanilaiseen Seiko Epson –konserniin kuuluva Epson Group työllistää yli 70 000 työntekijää 108:ssa 
yrityksessä ympäri maailman ja on ylpeä jatkuvasta työstään ympäristön ja toimialueensa yhteisöjen 
hyväksi. 
http://www.epson.co.jp/e 
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