
WorkForce DS-1630 của Epson là bạn đồng hành hoàn hảo của 
bạn cho việc lưu trữ điện tử dễ dàng và không tốn công. Kích 
thước nhỏ, khiêm tốn của nó cũng đồng nghĩa với việc có nhiều 
không gian làm việc có tổ chức và hiệu quả hơn.

MÁY QUÉT
WORKFORCE DS-1630

Nơi làm việc gọn gàng
DS-1630 không chỉ nhỏ gọn chiếm không gian 
bàn nhỏ, mà bộ chuyển đổi AC tích hợp của nó 
còn đảm bảo nơi làm việc luôn có trật tự.

Quét tiện lợi  
Tốc độ quét ấn tượng lên đến 25ppm và dung lượng 
giấy ADF cao lên đến 50 trang, giảm thiểu nhu cầu 
thay thế tài liệu theo cách thủ công.

Kết nối mạng tùy chọn
Với Bộ Kết nối Mạng tùy chọn, có thể chia sẻ 
DS-1630 giữa một nhóm làm việc thông qua 
kết nối Ethernet.

BIẾN ĐỔI NƠI LÀM VIỆC CỦA BẠN 
VỚI TÍNH NĂNG QUÉT GỌN NHẸ, 
KHÔNG PHIỀN PHỨC.

*Bộ kết nội mạng tùy chọn cần thiết cho kết nối Ethernet.

Quét tối đa 
Khổ A4

Tốc độ tối 
đa 25ppm

Quét  
hai mặt  

Three-pass

Ethernet*
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Việc quét tài liệu trở nên đơn giản và hiệu quả với Workforce  
DS-1630. Với tốc độ nhanh, kết nối không phiền phức và kích thước 
nhỏ gọn, đây là thiết bị cần thiết cho việc lưu trữ kỹ thuật số dễ dàng.

Nơi làm việc gọn gàng

DS-1630 không chỉ nhỏ gọn chiếm không gian bàn nhỏ, mà bộ chuyển 
đổi AC tích hợp của nó còn đảm bảo bạn không phải đối phó với đống 
dây cáp lộn xộn. Điều này giúp bạn có được một nơi làm việc luôn có trật 
tự. 

Quét tiện lợi

DS-1630 giảm nhu cầu thay thế tài liệu bằng tay với dung lượng ADF cao 
lên đến 50 trang. Hiệu quả đạt được với tốc độ quét lên đến 25ppm ở chế 
độ một mặt và 10ipm ở chế độ tự động (3 lần quét). Hơn nữa, bạn có thể 
dễ dàng quét các tài liệu có kích thước nhỏ.



Chỉnh sửa Tài liệu Nghiêng
Điều chỉnh tự động hoặc làm thẳng hình ảnh được quét.

Nâng cấp màu sắc và loại bỏ màu 
Loại bỏ và nâng cao khả năng hiện thị chữ kí bằng mực như tem “bảo 
mật” hay “khẩn cấp”. Người dùng có thể chọn một trong những màu 
được thiết lập (đỏ, xanh lá, xanh dương, hồng, tím, vàng, cam, hoặc tất 
cả các màu trừ đen), hoặc sử dụng thiết lập tùy chọn để loại bỏ hoặc 
nâng cấp lên đến 5 màu cho lựa chọn của mình chỉ với 1 lần quét duy 
nhất.

Tiện lợi hơn với tính năng PDF
OCR tích hợp cho phép tìm kiếm file PDF. Bảo mật file PDF của bạn 
bằng cách đặt mật khẩu để ngăn chặn việc xem chỉnh sửa hoặc in 
không được phép. 

Quản lý Tài liệu

Document Capture Software* 

Máy quét tài liệu Epson đi kèm với phần 
mềm quản lý tài liệu cho phép bạn dễ 
dàng quản lý các tệp được quét của 
mình.

  
Dễ dàng quét, xem, chỉnh sửa, lưu lại và chuyển đổi tài liệu quét. Phần 
mềm quang học nhận diện mã vạch, kí tự và trang trống trong việc quét 
tài liệu để phân chia chúng thành các tập tin riêng biệt. Nó cho phép 
bạn tạo ra lên đến 30 thiết lập công việc tùy chỉnh, thực hiện nhiều công 
việc quét nhanh chóng.

Phần mềm này cũng cung cấp khả năng truy cập nhanh vào các điểm 
đến sau khi quét, bao gồm quét để in, gửi email, Windows® Public 
Folder, FTP, Web Folder, và các dịch vụ Scan-to-Cloud như Microsoft® 
SharePoint Server, Evernote®, Google® Drive™ và SugarSync®.
* Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS X)

Document Capture Pro Server
 

Document Capture Pro Server giúp tập 
trung việc quét và quản lí các bản quét 
mà không cần cài đặt trình điều khiển 
trên máy tính cá nhân. 

Máy in Nhãn LabelWorks™ LW-700
Epson LabelWorks LW-700 cung cấp việc in nhãn độc lập thuận 

tiện hoặc kết nối với PC hoặc Mac.

Máy chiếu Doanh nghiệp EB-U32 
EB-U32 đi kèm với Wi-Fi tích hợp và có khả năng tạo ra độ phân 

giải cao hơn Full HD lên đến 3.200 lumen.

Kết nối mạng tùy chọn

Với Bộ Kết nối Mạng tùy chọn, có thể chia sẻ DS-1630 giữa một nhóm làm 
việc thông qua kết nối Ethernet. Có thể dễ dàng đẩy hình ảnh được quét 
vào máy tính mong muốn trong mạng dựa trên cài đặt quét được xác định 
trước của người dùng trên phần mềm Document Capture Pro.

Dễ sử dụng

Bản lề dừng tự do cho phép nắp được mở dễ 
dàng và dừng lại ở một góc từ 15 đến 70 độ. 
Việc này làm tăng khả năng sử dụng, ngay cả 
với một tay.

 

2 đặc điểm của máy quét Epson

Nâng cấp văn bản
Cải thiện việc nhận diện văn bản khi quét tài liệu văn bản, cho dù là tài liệu 
màu, đen trắng hay xám. Loại bỏ nền để hiển thị rõ hơn, được sử dụng 
đặc biệt cho tài liệu in 2 mặt.

Phân đoạn Khu vực Tự động
Chức năng này cho phép quét riêng biệt cả hình ảnh và văn bản trong tài 
liệu. Nó cũng tự động phát hiện và quét văn bản ở chế độ đen trắng và 
hình ảnh ở chế độ bán sắc, cho chất lượng văn bản rõ ràng trong khi vẫn 
giữ được chi tiết hình ảnh.

Kết quả tài liệu 
không thẳng hàng 
trong bản quét 
nghiêng

Với Chỉnh sửa Tài 
liệu Nghiêng, tài 
liệu không thẳng 
hàng được căn 
chỉnh thẳng khi 
quét



Để biết thông số kỹ thuật mới nhất, hãy truy cập www.epson.com.vn/scanner hoặc gọi 028 38239010
Công ty TNHH Epson Việt Nam: Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM. Tel: (028) 39255545
Trung tâm dịch vụ khách hàng: Công ty Đồng Nam 69 Trương Định, Quận 1, TPHCM. Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy, 8am - 6pm. Văn phòng đóng cửa vào Chủ Nhật và các ngày lễ.

Tư vấn bán hàng
028 38239010

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
WORKFORCE DS-1630

Kích thước & Trọng lượng

DS-1630
Trọng lượng: 4.1kg (9.04lb)

450mm 
(17.71”)

318mm 
(12.52”)

121mm 
(4.76”)

Dấu của Đại lý

Thông tin chính xác tại thời điểm in 
In vào Tháng 12, 2016

*1  Độ phân giải quét theo quy định của ISO14473.
*2  Dựa trên tài liệu A4.

© 2016 Epson Singapore Pte Ltd. Mọi quyền được bảo 
lưu. Nghiêm cấm sao chép một phần hoặc toàn bộ mà 
không có sự cho phép bằng văn bản của Epson. EPSON 
và EXCEED VISION là thương hiệu đã đăng ký của Seiko 
Epson Corporation. Tất cả các tên sản phẩm và tên công 
ty khác được sử dụng trong tài liệu này chỉ nhằm mục 
đích nhận dạng và là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng 
ký của chủ sở hữu tương ứng. Epson từ miễn trừ bất kỳ 
và tất cả các quyền trong các nhãn hiệu đó. Các mẫu in 
được hiển thị chỉ là mô phỏng. Thông số kỹ thuật và tính 
khả dụng của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần 
thông báo và có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui 
lòng kiểm tra với các văn phòng Epson địa phương để 
biết thêm thông tin

Số Model                                                                                DS-1630
Máy quét     
Loại máy quét    Máy quét hình ảnh màu phẳng A4 với ADF
Loại cảm biến   Cảm biến Hình ảnh (CIS)
Phương pháp quét phẳng  Tài liệu cố định và băng chuyền di chuyển
Nguồn sáng   RGB LED 
Độ phân giải quang học*1  1200 x 1200 dpi
Độ phân giải đầu ra  50 - 1,200 dpi (theo gia số 1 dpi)
Độ sâu số   Đầu vào: 10 bits/pixel; Đầu ra: 8 bits/pixel 
Kích thước tài liệu
 Tối thiểu    89 x 127 mm (một mặt ADF), 89 x 170 mm (hai mặt ADF)
 Tối đa    216 x 297 mm (Phẳng), 215.9 x 3048 mm (một mặt ADF)   
Trọng lượng giấy được hỗ trợ 50 - 120 g/m2

Phương pháp quét ADF  Công nghệ quét hai mặt 3 lần 
Phương pháp quét ADF  Băng chuyên cố định và tài liệu di chuyển
Khay ADF   50 tờ  (80g/m2)
Năng suất quét hàng ngày  tối đa 1,500 trang / ngày
Cổng kết nối   USB 3.0, Ethernet (với Bộ Kết nối Mạng Tùy chọn)   
Tốc độ quét *2

Phẳng   Màu Đơn sắc
 200 dpi  Khoảng 7.0 giây, 1.4 mili giây/dòng Khoảng 6.0 giây, 1.1 mili giây/dòng
 300 dpi    Khoảng 7.0 giây, 1.4 mili giây/dòng Khoảng 6.0 giây, 1.1 mili giây/dòng
 600 dpi    Khoảng 26 giây, 3.2 mili giây/dòng Khoảng 14 giây, 1.6 mili giây/dòng
ADF   
 200 dpi   25 ppm / 10 ipm 25 ppm / 10 ipm
 300 dpi    25 ppm / 10 ipm 25 ppm / 10 ipm
 600 dpi    9.0 ppm / 6.0 ipm 9.0 ppm / 6.0 ipm
Trình điều khiển và phần mềm
Hệ điều hành hỗ trợ (Trình điều khiển máy quét)
 Windows   Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2012
 Mac   Mac OS X 10.6.8 hoặc mới hơn
Driver compatibility  TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS
Bundled Software  Epson Scan 2
     ISIS Driver (Web Download) 
     Epson Scan OCR Component
     Epson Scan PDF Extensions
     Document Capture Pro (Windows)
     Document Capture (Mac)
     Presto! BizCard
Định dạng tệp   Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG
     Document Capture Pro (Win): JPEG, BMP, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX
Thông số kỹ thuật điện
Điện áp định mức  AC 100 - 240 V
Tần suất định mức  50 - 60 Hz
Sự tiêu thụ năng lượng
 Hoạt động   11W
 Chế độ sẵn sàng  5.8W
 Chế độ ngủ  0.8W
 Tắt nguồn   0.15W
Điều kiện môi trường
Nhiệt độ   
 Hoạt động   10 - 35 ° C
 Bảo quản   -20 - 60 ° C
Độ ẩm   
 Hoạt động   20 - 80% (Không ngưng tụ)
 Bảo quản   20 - 80% (Không ngưng tụ)
Tùy chọn và Vật tư thay thế Mã đặt hàng
Bộ Kết nối mạng   B12B808461  
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