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Epson® Perfection V600 Photo, energiatehokas skanneri 
valokuvaajille 
 
 
V600 Photo pystyy skannaamaan, 
korjaamaan ja arkistoimaan laajan 
valikoiman filmejä ja tulosteita nopeasti. 
Se kuluttaa vain vähän energiaa eikä 
tarvitse virran kytkemisen jälkeen 
lämpenemisaikaa ennen skannauksen 
aloittamista. 6400 dpi:n optisen 
resoluution ja 3,4DMAX optisen tiheyden  
ansiosta V600 tuottaa valokuvaajien 
tarpeet täyttäviä korkealaatuisia kuvia. 
 
Epson Europen Product Manager Joe Pardoe kommentoi: ”Epson Perfection V600 Photolla 
valokuvauksen ammattilaiset ja harrastajat pystyvät luomaan erittäin korkealaatuisia 
digitaalisia arkistoja. Epsonin Ready Scan LED –teknologian ansiosta skannaaminen on 
nopeaa ja tehokasta, ja lisäksi kuvista on mahdollista poistaa helposti pölyjäljet ja naarmut, 
ja niin palauttaa niiden alkuperäinen loisto.” 
 
Epson Perfection V600 Photossa on sisäänrakennettu filmiyksikkö joka tukee keskikokoista 
panoraamafilmiä. Käyttäjät voivat luoda digitaalisia arkistoja valokuvista, 35 mm:n filmeistä, 
dioista ja keskikoon panoraamafilmeistä (6x22cm), joten se sopii erinomaisesti kuvien 
tallentamiseen ja vanhojen valokuvien muuntamiseen tulostusta varten. Epsonin 
ReadyScan LED –teknologian ansiosta skannaamisen voi aloittaa heti, minä lisäksi laitteen 
skannausnopeus heijastavalle materiaalille on 1,5 kertaa nopeampaa edeltäviin malleihin 
verrattuna. 
 
Epson Scan –ohjelmisto on päivitetty ja tukee nykyisin myös Windows 7:ä ja Snow 
Leopardia. Siinä on myös esikatseluikkunat, ja älykäs automaattinen valotus filmien 
skannausta varten. Epson Scan on suunniteltu helpottamaan skannausta jolloin käytetään 
Automatic- tai Home-tilaa. Advanced-tila palvelee puolestaan edistyneempien käyttäjien 
tarpeita. Lisäksi laitteessa on Epson Event Manager v2.3 skannauspainikkeiden 
hallinnointia varten, Adobe® PhotoShop® Elements 7¹ ja ABBYY® FineReader® 6 Sprint 
Plus² 
 
 
¹ Adobe PhotoShop Elements 6 Mac-käyttöön 
² ABBYY FineReader 5 Sprint Plus Mac-käyttöön 
 
Epson Perfection V600 Photo: 

• Korkeatasoinen 6400 dpi:n filmi- ja valokuvaskanneri ReadyScan LED –
teknologialla: energiatehokas skannaus välittömästi virran kytkemisen jälkeen 

• Pölyjälkien ja naarmujen poisto filmeistä ja valokuvista DIGITAL ICE –teknologialla 
• Laaja valikoima valokuva- ja filmiformaatteja 
• Skannaus monisivuiseksi haettavaksi pdf:ksi 
• Saatavana lokakuussa 2009 
• Suositusvähittäishinta noin 299€, sisältäen veron 

 
 
 
Lisätietoja:  
Epson palvelupuhelin 020 155 2091 ja www.epson.fi 
 

http://www.epson.fi
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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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