
WorkForce DS-60000N
DATASHEET / BROCHURE

Improve document workflow processes with this reliable A3 
network-ready departmental scanner

This A3 networked scanner addresses the needs of companies who require fast, 
reliable and versatile document capture conversion, for electronic document 
archiving and distribution.

Scanning up to 40 pages per minute, this efficient and reliable device meets the 
needs of medium and large businesses seeking enhanced document workflow. 
This scanner provides fast and trouble-free scanning due to a 200 A3-page ADF, 
one-pass duplex scanning, and double feed detection. Additionally, the 'scan to' 
functions*1 offered by Document Capture Pro enable even greater productivity.

This scanner and its features can be shared between multiple users with the built-
in Network Interface Panel. Combined with Document Capture Pro solutions, the 
Network Interface Panel allows users to benefit from Push Scan features and 
customise ‘scan to’ job functions, such as ‘scan to email’ or ‘scan to Microsoft 
SharePoint®’, among others*2. These features enable complicated tasks to be 
carried out effortlessly.

Document Capture Pro makes it easy to integrate this document scanner into 
your document management system, speeding up workflow and enabling users 
to capture, convert and distribute scanned information in virtually any document 
repository or document management system.

Document Capture Pro Server addresses companies who are looking for 
advanced push scan functions and other Document Capture Pro features on 
their shared devices without the need to install software on individual computers.

Epson ReadyScan LED technology eradicates warm-up time and lowers power 
consumption.

KEY FEATURES

Fast scanning
40ppm/80ipm scanning speed
High capacity ADF
200 A3-page ADF
Hassle-free
Double Feed Detection
Network-ready
Network Interface Panel
Push Scan features
Simple one-touch scanning*1



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Scanner type Flatbed Scanner, Sheetfed Scanner

Scanning Resolution 600 dpi x 600 dpi (Horizontal x Vertical)

ADF Minimum Document Size 68 mm x 120 mm (Horizontal x Vertical)

ADF Maximum Document Size297 mm x 2,540 mm (Horizontal x Vertical)

Paper Formats A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive

Colour Depth Input: 48 Bits Colour / 16 Bits Monochrome , Output: 24 Bits Colour / 8 Bits Monochrome

Ultrasonic Sensor Yes

SCANNER

Light Source ReadyScan LED technology

SCAN SPEED

Scanning Speed Monochrome: 40 pages/min - Colour: 40 pages/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 

300 dpi, Monochrome: 80 image/min - Colour: 80 image/min measured with size: A4 , 

resolution: 200 / 300 dpi

PAPER / MEDIA HANDLING

Reliability Daily Duty Cycle 5,000 pages

Duplex Scan Yes

SCANNING FEATURES

Features Skip blank page, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area 

segmentation, Automatic de-skew, Automatic multi-document recognition, Automatic B/W 

colour detection, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge 

enhancement, Unsharp Mask (USM), Descreening, Horizontal & Vertical Document Split, Book 

spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, 

Manual / Automatic Job Separation

Output formats JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF / batch, searchable PDF, secure PDF, PDF/A

File compression features Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF 

Compression

Advanced document 

integration

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

CONNECTIVITY

Interfaces Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)

Network Interface Panel / 

Unit

Built-in

Ethernet settings 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex

Panel type 5-line LCD with Push Scan features

OTHER

Warranty 12 months On-site service

Optional warranty extension available

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B204231BU

B11B204231BT

EAN code 8715946510613

Dimensions Single Carton 750 x 875 x 534 mm

Carton Weight 38.2 Kg

Multiple Order Quantity 1 Units

Pallet Size Euro 3 Units

WorkForce DS-60000N

WHAT'S IN THE BOX

Main unit
Epson Network Interface Panel
Power cable
Setup guide
Software (CD)
Warranty document

OPTIONAL ACCESSORIES

Roller Assembly Kit

B12B813501

Cleaning Kit

B12B819291

1. Scan-to email, FTP, SharePoint, print, web folders,
network folders, Google Docs



جدول البیانات

EpsonWorkForceDS-60000N

الخصائص الرئیسیة

مسح ضوئي سریع
سرعة مسح 40 صفحة في الدقیقة/80 صورة في 

الدقیقة
وحدة تغذیة عالیة السعة

A3 وحدة تغذیة سعة 200 ورقة مقاس
بال متاعب

كشف التغذیة المزدوجة
جاھزة للتوصیل بالشبكة

لوحة التوصیل بالشبكة
میزات المسح الضوئي بالضغط

المسح الضوئي البسیط بلمسة واحدة*1

یمكنك تحسین عملیات تدفق المستندات من خالل ھذه الماسحة الضوئیة 
اإلداریة الجاھزة للتوصیل بالشبكة، التي تتمیز بتعدد استخداماتھا 

A3 وموثوقیتھا، للمستندات مقاس

تلبي ھذه الماسحة الضوئیة المتصلة بالشبكة للمستندات مقاس A3 احتیاجات الشركات التي 
تتطلب التقاط المستندات وتحویلھا على نحو یتسم بالسرعة والموثوقیة وتعدد االستخدامات 

من أجل األرشفة اإللكترونیة للمستندات وتوزیعھا.

یلبي ھذا الجھاز الذي یتمیز بالكفاءة والموثوقیة والذي یمكنھ مسح ما یصل إلى 40 صفحة في 
الدقیقة، احتیاجات الشركات المتوسطة والكبیرة التي تسعى إلى تحسین عملیة تدفق 

المستندات. توفر ھذه الماسحة الضوئیة مسحًا ضوئیًا سریعًا وخالیًا من المتاعب بفضل وحدة 
التغذیة التلقائیة بالمستندات سعة 200 ورقة مقاس A3، والمسح الضوئي المزدوج بتمریرة 
واحدة، وإمكانیة كشف التغذیة المزدوجة. باإلضافة إلى ذلك، تتیح وظائف "المسح الضوئي 
إلى"*1 التي یوفرھا برنامج Document Capture Pro إمكانیة تحقیق إنتاجیة أعلى.

یمكن مشاركة ھذه الماسحة الضوئیة ومیزاتھا بین عدة مستخدمین من خالل لوحة التوصیل 
 ،Document Capture Pro بالشبكة المدمجة. تسمح لوحة التوصیل بالشبكة، مع حلول

للمستخدمین باالستفادة من میزات "المسح الضوئي بالضغط" وتخصیص وظائف "المسح 
الضوئي إلى" مثل "المسح الضوئي إلى البرید اإللكتروني" أو "المسح الضوئي إلى 

®Microsoft SharePoint" من بین وظائف أخرى*2. وتتیح ھذه المیزات إمكانیة تنفیذ المھام 
المعقدة بسھولة.

یسھّل برنامج Document Capture Pro دمج ماسحة المستندات الضوئیة ھذه في نظامك الخاص 
بإدارة المستندات مما یسرّع سیر العمل ویمكّن المستخدمین من التقاط وتحویل وتوزیع 

المعلومات الممسوحة ضوئیًا افتراضیًا في أي مستودع مستندات أو نظام إدارة المستندات.

یلبي برنامج Document Capture Pro Server احتیاجات الشركات التي تبحث عن وظائف 
متقدمة للمسح الضوئي بالضغط وغیرھا من میزات Document Capture Pro في أجھزتھا 

المشتركة دون الحاجة إلى تثبیت البرامج على كل جھاز كمبیوتر على حدة.

تخلّصك تقنیة Epson ReadyScan LED من زمن التھیئة وتقلل استھالك الطاقة.
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نطاق التسلیم

جھاز أساسي
لوحة التوصیل بالشبكة

كابل للكھرباء
تعلیمات تركیب

CD برامج
وثیقة الضمان

ملحقات اختیاریة

Roller Assembly Kit
B12B813501
Cleaning Kit

B12B819291

مواصفات المنتَج

التقنیة
الماسح الضوئي المسطح, ماسحة ضوئیة مزوّدة بوحدة تغذیة الورق نوع الماسحة الضوئیة

600 نقطة في البوصة x 600 نقطة في البوصة (أفقي x رأسي) درجة وضوح المسح الضوئي
68 مم x 120 مم (أفقي x رأسي) الحد األدنى لحجم مستندات 

التغذیة التلقائیة
297 مم x 2,540 مم (أفقي x رأسي) التغذیة التلقائیة بالمستندات 

بأقصى حجم للمستندات
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, خطاب, قانوني, تنفیذي أشكال الورق

مدخل: 48 بت اللون: / 16 بت أحادي اللون , إخراج: 24 بت اللون: / 8 بت أحادي اللون كثافة األلوان
نعم أداة استشعار فوق سمعیة

الماسحة الضوئیة
LED تقنیة المسح الضوئي الجاھزة مصدر الضوء

سرعة المسح الضوئي
أحادي اللون: 40 صفحة/دقیقة - اللون: 40 صفحة/دقیقة ُمقاس بـ الحجم: A4 , الدقة: dpi 300 / 200, أحادي 

dpi 300 / 200 :الدقة , A4 :اللون: 80 صورة/دقیقة - اللون: 80 صورة/دقیقة ُمقاس بـ الحجم
سرعة المسح الضوئي

التعامل مع الورق/الوسائط
5,000 صفحات دورة خدمة یومیة تتمیز یمكن 

الوثوق بھا
متوفر مسح ضوئي مزدوج

میزات المسح الضوئي
تجاوز الصفحات الفارغة, معالجة موسعة للصور, إعدادت محددة مسبقا, نطاق التوزیع الذاتي, تصحیح الوضع 

المائل ذاتیا, التعرف المتعدد على الوثیقة ذاتیا, االكتشاف اللوني التلقائي لألبیض واألسود, إصدار 
مضاعف للصورة (ویندوز فقط), التدویر األوتوماتیكي للصورة, تحسین النص, صقل الحواف, إخفاء 

التشوھات, إزالة الشبكة, تقسم المستند رأسیًا وأفقًا, تصحیح تجلید الكتب, إنشاء المجلدات تلقائیًا, 
التعرف على الرمز الشریطي, دعم التعرف البصري على الرموز أ وب المنطقي, الفصل الیدوي/التلقائي 

بین الوظائف

خصائص

JPEG, المسح الضوئي لملفات TIFF, المسح الضوئي لملفات TIFF متعدد, PDF, المسح الضوئي لملفات 
PDF / باتش, المسح الضوئي لملفات PDF قابلة للبحث, المسح الضوئي لملفات PDF مأمونة, PDF/A

صیغ اإلصدارات

PDF الضغط إلى ,(TIFF (JPEG(7) ، CCITT G4، LZW الضغط إلى ,JPEG ضغط األجھزة بامتداد میزات ضغط الملفات
 ,®Microsoft SharePoint المسح الضوئي لـ ,FTP المسح الضوئي للبرید اإللكتروني, المسح الضوئي لـ

المسح الضوئي للطباعة, المسح الضوئي لمجلدات اإلنترنت, المسح الضوئي لمجلدات الشبكة
الدمج المتطور للمستندات

إمكانیة االتصال
(100 Base-TX/10 Base-T) Ethernet واجھة توصیل الوصالت

مدمج لوحة التوصیل بالشبكة
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / طباعة على الوجھین بشكل كامل/طباعة على الوجھین بشكل 

نصفي
Ethernet إعدادات

شاشة LCD تدعم خمس خطوط بمیزات المسح الضوئي بالضغط نوع اللوحة
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP دعم البرتوكول

نعم IPv6 دعم

أخرى
12 الشھور الخدمة في الموقع

یتوفر تمدید ضمان اختیاري
ضمان

معلومات األمداد والتجھیز

B11B204231BU
B11B204231BT

SKU

8715946510613 الباركود

750 x 875 x 534 مم األبعاد التغلیف عبوة واحدة

38.2 كیلوغرام وزن العبوة الكرتونیة

الوحدات 1 كمیة الطلب المتنوع

3 قطعة حجم المجموعة

،SharePointو ،FTP1.  المسح الضوئي إلى البرید اإللكتروني، و
Google Docsوالطباعة، ومجلدات الویب، ومجلدات الشبكة، و

  .2

.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:       
Fax:       

+971 (4) 881 44 40
+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


