
WorkForce DS-310
DATASHEET / BROCHURE

Scan a wide range of documents on the go with the fastest 
portable business scanner on the market1, with Super Speed 
USB 3.0 connectivity

With the fastest speeds on the market at 25ppm1 in its class, it’s easy to 
manage documents quickly and effectively while on the move. Thanks to its 
lightweight and compact design, it's easy to keep it in a bag or place in a drawer 
for digitising a variety of media at your convenience. It also features a 20-page 
document feeder to increase efficiency.

A portable solution
It’s easy to scan and manage your paperwork on the go with the DS-310. Its 
compact and lightweight design means that it’s ideal for carrying in a bag or 
even storing in a drawer.

Highly versatile
Give yourself the flexibility to scan what you need, when you need it. With the DS-
310, you can capture documents at 300dpi in colour and monochrome with 
absolute ease. When it comes to media, it’s almost limitless with both single and 
double-sided scanning, and the ability to handle card and paper between 52 and 
230gsm. It even has a dedicated slot for scanning plastic identification cards and 
driving licences.

Fastest on the market
Speed through your paperwork with the fastest portable business scanner on 
the market. With its scan speed of 25ppm1 it’s quick and easy to digitise 
everything from contracts and forms to receipts. Even multi-page documents are 
quick to process with its 20-page automatic document feeder. And with its 
Super Speed USB 3.0 connectivity, transferring files is quick too.

KEY FEATURES

Scan documents on the go
Manage paperwork quickly and 
effectively while on the move

Fastest portable scanner1

Scan speeds of 25ppm1 and USB 3.0 
connectivity
Compact and lightweight design
Easy to carry or store in a drawer
Versatile
Single and double-sided scanning at 
300dpi in colour or monochrome
Tackle multi-page documents
20-page automatic document feeder



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Scanner type Mobile Scanner

Scanning Resolution 1,200 dpi x 1,200 dpi (Horizontal x Vertical)

ADF Minimum Document Size 50.8 mm x 70 mm (Horizontal x Vertical)

ADF Maximum Document Size215.9 mm x 1,117.6 mm (Horizontal x Vertical)

Paper Formats A4, A5, A6, Letter, Plastic cards, Business cards, B5, B6, Postcard, Letter Legal, C4 

(Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), No. 10 (Envelope)

Optical Resolution (ADF) 600 dpi x 600 dpi (Horizontal x Vertical)

Scanning Range (maximum) 215.9 mm x 1,117.6 mm (Horizontal x Vertical)

SCANNER

Light Source RGB LED

SCAN SPEED

Scanning Speed Monochrome: 25 pages/min - Colour: 25 pages/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 

300 dpi, Monochrome: 50 image/min - Colour: 50 image/min measured with size: A4 , 

resolution: 200 / 300 dpi

PAPER / MEDIA HANDLING

ADF Paper Setting Capacity 20 Sheets

Reliability Daily Duty Cycle 500 pages

Duplex Scan Yes

ADF Paper weight Auto loading: 52 - 230 g/m²

Automatic Document Feeder 

Type

Single pass dual scanning

Automatic Document Feeder 20 pages

SCANNING FEATURES

Features Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Automatic de-skew, RGB colour 

enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Descreening, Barcode Recognition

Output formats BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF, JPEG(Colour/Greyscale), 

PDF(Colour/Greyscale)

Advanced document 

integration

E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Print, Web folders, Network folders

Image Improvement De-screening with pattern optimization, Unsharp Mask with Noise Reduction

Scanning Volume 500 pages per day

CONNECTIVITY

Interfaces Micro USB 3.0

GENERAL

Product dimensions 288 x 89 x 51 mm (Width x Depth x Height)

Product weight 1.1 kg

Drivers TWAIN, WIA, ISIS

Included Software Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson 

Scan 2, Newsoft Presto BizCard 6.6

Compatible Operating 

Systems

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Windows 

10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, 

Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, 

Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, 

Windows XP, Windows XP SP2 or higher, Windows server 2003 R2

OTHER

Warranty 12 months Carry in

Optional warranty extension available

WorkForce DS-310

WHAT'S IN THE BOX

Main unit
CD Manual
User guide
USB cable
Power cable

OPTIONAL ACCESSORIES

Pick Up Roller

B12B819251

Separation Pad

B12B819271

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B241401BY

B11B241401

EAN code 8715946616940

Dimensions Single Carton 400 x 490 x 320 mm

Carton Weight 17.4 Kg

Pallet Size Euro 240 Units (40 x 6)



جدول البیانات

WorkForceDS-310

الخصائص الرئیسیة

مسح ضوئي للمستندات أثناء التنقل
إدارة األعمال المكتبیة بسرعة وفعالیة أثناء 

التنقل
1أسرع ماسحة ضوئیة محمولة

سرعات مسح ضوئي تصل لغایة 25 صفحة في 
 واتصال 1USB 3.0الدقیقة

تصمیم صغیر الحجم وخفیف الوزن
یسھل حملھا أو اوضعھ في درج مكتب

متعددة االستخدامات
مسح ضوئي أحادي الوجھ ومزدوج الوجھ بدقة 300 

نقطة بالبوصة بألوان كاملة أو ألوان أحادیة
التعامل مع مستندات متعددة الصفحات

وحدة تغذیة تلقائیة بالمستندات بسعة 20 
صفحة

تمكّن من إجراء مسح ضوئي لمجموعة من المستندات اثناء التنقل بفضل أسرع 
، ومزودة باتصال Super Speed 1ماسحة أعمال ضوئیة محمولة متوفرة في السوق

USB 3.0

 في 1بفضل أقصى درجات السرعة المتوفرة في السوق والتي تبلغ 25 صفحة في الدقیقة
فئتھا، من السھل إدارة المستندات بسرعة وفعالیة أثناء التنقل. وبفضل تصمیمھا الخفیف 

الوزن والصغیر الحجم، من السھل وضعھا في حقیبة أو درج مكتب لرقمنة مجموعة متنوعة من 
الوسائط في الوقت الذي یناسبك. وتتمیز ھذه الماسحة أیضًا بوحدة تغذیة تلقائیة 

بالمستندات تبلغ سعتھا 20 صفحة.

حل قابل للنقل
 .DS-310 من السھل إجراء مسح ضوئي ألعمالك المكتبیة وإدارتھا أثناء التنقل باستخدام الطراز

یعني تصمیم ھذا الطراز الخفیف الوزن والصغیر الحجم أنھ مثالي للحمل في حقیبة أو للوضع 
في درج مكتب. 

تنوع كبیر في االستخدامات
امنح نفسك المرونة التي تسمح لك بإجراء مسح ضوئي ألي مستند تحتاج إلیھ وقتما تكون 
بحاجة إلیھ. باستخدام الطراز DS-310، یمكنك التقاط صور للمستندات بدقة 300 نقطة 

بالبوصة بألوان كاملة وألوان أحادیة بسھولة مطلقة. وعندما یتعلق األمر بالوسائط، فإنھا غیر 
محدودة تقریًبا بفضل المسح الضوئي أحادي الوجھ ومزدوج الوجھ معًا، والقدرة على التعامل مع 
البطاقات والورق بوزن یتراوح من 52 إلى 230 جم للمتر المربع. حتى أن ھذا الطراز یتضمن 

فتحة مخصصة إلجراء مسح ضوئي لبطاقات الھویة ورخص القیادة البالستیكیة.

أسرع ماسحة ضوئیة متوفرة في السوق
تمكّن من تنفیذ األعمال المكتبیة بسرعة بفضل أسرع ماسحة أعمال ضوئیة محمولة متوفرة في 

، وبالتالي یمكن رقمنة أي 1السوق. تبلغ سرعة المسح الضوئي فیھا 25 صفحة في الدقیقة
شيء بدءًا من العقود والنماذج وصوًال إلى اإلیصاالت بسرعة وسھولة. حتى أنھ یمكن معالجة 

المستندات المتعددة الصفحات بسرعة بفضل وحدة تغذیة تلقائیة بالمستندات بسعة 20 
 Super صفحة. عالوةً على ذلك، فإن عملیة نقل الملفات تتم ھي أیضًا بسرعة بفضل اتصال

Speed USB 3.0.



WorkForceDS-310

التسلیم

أساسي
أسطوانات CD یدویة

User guide
USB

كھرباء

مواصفات المنتَج

التقنیة
وئیة متنقلة نوع الماسحة الضوئیة

x نقطة في البوصة (أفقي x رأسي) المسح الضوئي
50.8 مم x 70 مم (أفقي x رأسي) الحد األدنى لحجم مستندات 

التغذیة التلقائیة
215.9 مم x 1,117.6 مم (أفقي x رأسي) التغذیة التلقائیة بالمستندات 

م للمستندات
A4, A5, A6, خطاب, الكروت البالستیكیة, الكروت الشخصیة, B5, B6, بطاقة بریدیة, قانوني, C4 (أظرف), 

C5 (ظرف), C6 (ظرف ) (ظرف), رقم 10
أشكال الورق

نقطة في البوصة (أفقي x رأسي) الدقة البصریة (التغذیة 
التلقائیة بالمستندات)

215.9 مم x 1,117.6 مم (أفقي x رأسي) نطاق المسح الضوئي (الحد 
صى)

 الضوئیة
ألحمر واألخضر واألزرق مصدر الضوء

سرعة المسح الضوئي
أحادي اللون: 25 صفحة/دقیقة - اللون: 25 صفحة/دقیقة ُمقاس بـ الحجم: A4 , الدقة: dpi 300 / 200, أحادي 

dpi 300 / 200 :الدقة , A4 :اللون: 50 صورة/دقیقة - اللون: 50 صورة/دقیقة ُمقاس بـ الحجم
سرعة المسح الضوئي

ورق/الوسائط
ورق ئة بالورق

500 صفحات دورة خدمة یومیة تتمیز یمكن 
ق بھا

متوفر مسح ضوئي مزدوج
g/m² 230 - 52 :التحمیل األوتوماتیكي وزن ورق التغذیة التلقائیة 

تندات
مسح مزدوج بتمریر فردي نوع التغذیة التلقائیة 

تندات
20 صفحات سحب الوثائق ذاتیا و ادخالھا

میزات المسح الضوئي
ة للصور, تصحیح الوضع المائل ذاتیا, تحسین ألوان 

RGB, الة الشبكة, التعرف على الرمز الشریطي
ائص

BM , JPEG, المسح الضوئي لملفات TIFF, المسح الضوئي لملفات TIFF متعدد, PDF, المسح الضوئي 
لملفات PDF قابلة للبحث, JPEG (ألوان/تدرج رمادي), PDF (ألوان/تدرج رمادي)

صیغ اإلصدارات

 ,®Microsoft SharePoint المسح الضوئي لـ ,FTP المسح الضوئي للبرید اإللكتروني, المسح الضوئي لـ
دات اإلنترنت, المسح الضوئي لمجلدات الشبكة

الدمج المتطور للمستندات

الفرز مع تحسین النمط- De, قناع إبراز الحدود مع خفض التشویش الصورة

 االتصال
Micro U صالت

ام
288 x 89 x 51 العرض المنتج

المنتج كجم
لمساحة الضوئیة والطابعة AIN, WIA معیار مشغل

Epson Document Capture (Mac فقط), Epson Document Capture Pro, Epson Scan 2, Newsoft 
Presto BizCard 6.6

البرامج المتضمنة

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista 64/32 بت)), Windows 
10, Windows 7, Windows 7، اإلصدار 64 بت, Wind

x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 بت)
Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 ista, 

Windows Vista، اإلصدار 64 بت, Windows XP, Windows XP SP2 أو اإلصدارات األعلى, Windows server 
2003 R2

ل متوافقة

رى
جھاز لمركز الخدمة

یتوفر تمدید ضمان اختیاري
مان



WorkForceDS-310 ملحقات اختیاریة

Pick Up Roller
B12B819251

Separation Pad
B12B819271

معلومات األمداد والتجھیز

B11B241401BY
B11B241401

SKU

8715946616940 الباركود

400 x 490 x 320 مم األبعاد التغلیف عبوة واحدة

17.4 كیلوغرام وزن العبوة الكرتونیة

 (40 x 6) 240 قطعة حجم المجموعة

1.  - مقارنةً بالماسحات الضوئیة المحمولة الشخصیة كما ھو محدّد
من قِبل Infosource لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وشمال إفریقیا،

واستنادًا إلى بیانات المواقع اإللكترونیة للشركات المنافسة حتى
یونیو 2016.

.راطخإ قباس نود رییغتلل ةضرع جتنمالب ةصاخال تامولعمال .اھل ةكالمال تاكرشال وأ Seiko Epson Corporation ةكرشل ةیكلم ةلجسمال ةیراجتال
تامالعالو ةیراجتال تامالعال ربتعت

Epson Middle East 
P.O.Box 17383, Dubai 
United Arab Emirates 

Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172 
Fax: +9714 8818945 

E-mail: supportme@epson.co.uk 
www.epson.ae

Forefront Technologies (HO)
Jebel Ali Free Zone, Dubai 

Street No. N503- FD03, FD04 & FD05 
United Arab Emirates

P.O. Box 17020

Tel:       +971 (4) 881 44 40
Fax:       +971 (4) 881 42 42

Forefront Technologies (BO)
Al Olaya Street, Riyadh 

Akariyah-3 Building, Office 610 
Kingdom of Saudi Arabia

P.O. Box 301807, Riyadh 11372 

Tel:     +966 (11) 460 35 80 
Fax:     +966 (11) 460 35 85




