
MÁY QUÉT 
WORKFORCE DS-410

QUÉT, CHỈNH SỬA, 
LƯU. THẬT DỄ DÀNG.

Nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh của bạn với máy quét Epson 
WorkForce DS-410. Với tính năng nạp tài liệu tự động tích hợp, chiếc máy 
quét nhỏ gọn này có thể dễ dàng quét các tập danh thiếp và tài liệu có kích 
thước tối đa là khổ A3.

OCRQuét  
từ 50gsm 

đến 
209gsm

Quét tối đa 
khổ A3

Tốc độ quét nhanh
Trải nghiệm quét hai mặt chỉ trong 1 lần 
quét hiệu quả và liền mạch với tốc độ lên tới 
26ppm/52ipm.

Quét khổ A3 mà không cần Tấm 
chuyển đổi
Có thể quét các tài liệu khổ A3 được gấp đôi 
trong một lần mà không cần tấm chuyển đổi 
và được tự động ghép lại thành khổ A3.

Quản lý tập tin dễ dàng
Phần mềm Document Capture Pro cho phép dễ dàng quản 
lý và chia sẻ tài liệu được quét, bao gồm các tùy chọn quét 
và gửi qua email hay quét và gửi tới đám mây.

Quét  
hai mặt 

one-pass

Tốc độ tối 
đa 52 ipm

THIẾT KẾ CHO DOANH NGHIỆP



SỐ MODEL DS-410 
Loại máy quét Máy quét màu nạp giấy một chiều hai mặt khổ A4

Cảm biến Cảm biến Hình ảnh (CIS) x 2

Phương pháp quét Băng chuyền cố định và tài liệu di chuyển

Nguồn ánh sáng RGB LED

Độ phân giải quang học*1 600 x 600 dpi

Độ phân giải đầu ra 50 - 1,200 dpi (theo gia số 1 dpi) 

Độ sâu số   

 Màu đầu vào 48-bit, đầu ra 24-bit 

 Thang độ xám đầu vào 16-bit, đầu ra 8-bit 

 Đen & Trắng đầu vào 16-bit, đầu ra 1-bit 

Kích thước tài liệu   

 Tối thiểu 50.8 x 50.8 mm

 Tối đa 215.9 x 3,048 mm

Trọng lượng giấy được hỗ trợ 50 - 209 g/m2, Nhỏ hơn khổ: 127 - 209g/m2

Khay ADF 50 tờ (80g/m2)

Năng suất quét hàng ngày tối đa 3,000 tờ / ngày

Phát hiện nạp nhiều trang Phát hiện chiều dài

Cổng kết nối USB 2.0

Tốc độ quét*2 

Độ phân giải (Một mặt/Hai mặt)

 200dpi 26 ppm / 52 ipm (Đơn sắc, Màu)

 300dpi 26 ppm / 52 ipm (Đơn sắc, Màu)

 600dpi 21 ppm / 42 ipm (Đơn sắc), 7.0 ppm / 14 ipm (Màu)

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 / 2008 / 2012 / 2016   

 Mac Mac OS X 10.6.8 hoặc mới hơn   

Khả năng tương thích trình điều khiển TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS (Windows)   

Gói phần mềm Epson Scan 2   

  Epson Scan OCR Component   

  Epson Scan PDF Extensions   

  Document Capture Pro (Windows)   

  Document Capture (Mac)   

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 220-240 V

Tần suất định mức 50 – 60Hz

Sự tiêu thụ năng lượng 

 Hoạt động 15W  

 Chế độ sẵn sàng 4.1W   

 Chế độ ngủ 0.6W

 Tắt nguồn 0.2W

Điều kiện môi trường 

Nhiệt độ 

 Hoạt động 5 - 35˚C

 Bảo quản -25 - 60˚C

Độ ẩm 

 Hoạt động 15 – 80% (Không ngưng tụ)

 Bảo quản 15 – 85% (Không ngưng tụ)

Tùy chọn & Vật tư thay thế Độ bền Mã đặt hàng

Bộ lắp con lăn 200,000 lượt quét B12B819381

Tấm chuyển đổi  B12B813431

Bộ vệ sinh  DSCLKIT1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
WORKFORCE DS-410

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.

Kích thước & Trọng lượng

DS-410
Trọng lượng: 2.5kg (5.52lb)

297mm (11.69") 

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

Những thứ trong hộp:

Thiết bị 
Máy quét 
Cáp USB 
Bộ chuyển đổi AC 
Dây nguồn 
CD Phần mềm 
Hướng dẫn thiết lập

154mm (6.07")

152mm (5.99")

Dấu của Đại lý

Thông tin chính xác tại thời điểm in
In vào Tháng 6, 2017

© 2017 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 YOUR 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.

Tư vấn bán hàng
028 38239010

Để biết thông số kỹ thuật mới nhất, hãy truy cập www.epson.com.vn/scanner hoặc gọi 028 38239010
Epson Vietnam Epson Southeast AsiaEpsonSoutheastAsia@EpsonSEA@EpsonSEA


