GT-1500

Epson WorkForce™ GT-1500
Scanner de documentos

Melhore a produtividade no escritório com um scanner avançado e de custo acessível
Scanner ideal para pequenas empresas, com todos os
recursos necessários para desempenhar um bom trabalho
de digitalização de documentos.
O modelo GT-1500 é ideal para utilização em empresas
que procuram descentralizar a função de digitalização.
Oferece velocidades rápidas de escaneamento e
funcionalidades de imagens avançadas para digitalizar todo
o trabalho administrativo de maneira mais eficiente e sem
comprometer a facilidade de utilização. Este scanner tem
todas as vantagens da digitalização através do alimentador
automático de documentos (ADF), mas dispõe também da
flexibilidade de uso da cama plana.

† A garantia padrão Epson é de 12 meses. Para obter Garantia Estendida
de mais 12 meses (total de 24 meses), registre seu produto. Para mais
informações sobre Garantia Estendida, visite www.epson.com.br/garantia

Características principais
• Alta resolução
Clareza e detalhamento excepcionais, com resolução de 1200 x 2400 dpi
• Produtividade
Digitalização de até 20 ppm*
• Alimentador automático de documentos (ADF)
Digitalize pilhas de documentos de maneira imediata com o alimentador
automático de documentos (ADF) com capacidade de até 40 páginas
• Versatilidade
Aceita vários tamanhos e formatos (de 14,98 cm x 14,98 cm a
21,59 cm x 35,56 cm)
• Rapidez
Digitalização imediata, sem necessidade de tempo de aquecimento
• Fácil de usar
Digitalize com apenas um clique
• Ecologicamente correto
Tecnologia ReadyScan LED®: sem mercúrio e de baixo consumo de
energia

Alimentador automático
de documentos (ADF)

Especificações do scanner Epson GT-1500

Tipo de scanner

Scanner colorido de cama plana

Dispositivo fotoelétrico

Sensor de linha Color Epson MatrixCCD®

Fonte de luz

Tecnologia ReadyScan LED

Resolução do hardware
Base plana
Alimentador automático

1200 x 2400 dpi com tecnologia Micro Step Drive™
600 x 600 dpi com tecnologia Micro Step Drive™

Resolução óptica máxima

4800 dpi

Dados de captura de imagem
Profundidade de cores
Escala de cinzas

48 bits interna/externa
16 bits interna/externa

Alimentador automático
Alimentador para 40 páginas; até 20 ppm*; Branco e
de documentos (ADF)		preto,12 ppm; Colorido (tamanho carta, 200 dpi,
		
prioridade para velocidade); Espessura 50 - 120g/m2;
		
Tamanho máximo 215,9 x 355,6mm; Tamanho mínimo
		
149,86 x149,86mm; digitalização somente de um lado
Botões
6 botões: Liga/Desliga, Iniciar, Copiar, E-mail,
		
PDF e Cancelar
Área máxima de digitalização

Cama plana: 215,9 x 297,18 mm; ADF: 215,9 x 355,6 mm

Interface

USB 2.0 de alta velocidade

Confiabilidade
		

Unidade principal: MCBF: 50.000 ciclos;
ADF: MCBF: 50.000 ciclos

Garantia

2 anos†

Requisitos mínimos
Windows®
		
Intel® Pentium® II 450 MHz e 128MB de RAM (512MB
		
de RAM para XP Professional x64 e Windows Vista® e
		
215MB de espaço livre no disco rígido
Requisitos adicionais do Windows Microsoft® Windows 2000 Professional,** XP Home
		
Edition, XP Professional, XP Professional x64, Windows
		
Vista***
Macintosh®
PowerPC® G3 400 MHz ou Intel CPU com 128MB de
		
RAM ou mais, e 200MB de espaço livre no disco rígido
Requisitos adicionais do Macintosh		Mac OS® X 10.3.x – 10.5.x
Software incluso
		

Epson Scan, ABBYY® FineReader® Sprint Plus OCR,
Nuance ScanSoft® PaperPort® SE

* 200 dpi, tamanho carta, preto e branco, modo de escaneamento com prioridade de velocidade, um lado apenas
** Modelo pré-instalado ou com atualização para o modelo pré-instalado do Windows 2000 Professional
*** Necessário driver para USB 2.0 da Microsoft

SCSI
Compatível com Linux (controlador
para transferência grátis em
www.avasys.jp/english/index.html)

Para obter mais informações sobre os programas ambientais da Epson,
visite www.latin.epson.com/meioambiente

Epson do Brasil
0800 88 000 94

www.epson.com.br
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