
FastFoto FF-680W
DATASHEET / BROCHURE

Scan, optimer og del masser af fotos med nogle få klik via denne 
brugervenlige Wi-Fi-scanner med automatisk dokumentføder og 
medfølgende software.

Værdifulde familiefotos bør ikke gå tabt i støvede æsker - de fortjener at blive delt med 
familie og venner. FastFoto AA-680W med medfølgende software er en hurtig og 
problemfri løsning. Med den automatiske arkføder kan denne Wi-Fi-scanner hurtigt 
digitalisere selv de største af familiens fotoalbum. Imponerende, automatiserede 
funktioner optimerer dine fotos, så de er klar til deling med nogle få klik.

Hurtig og effektiv
Undgå besværlig og tidskrævende digitalisering af dine udskrevne fotos - denne 
automatiske dokumentføder kan scanne op til 30 fotos på 30 sekunder1. Scan 
standardfotos, kvadratiske fotos, panoramafotos og polaroidfotos fra 9 x 13 cm op til 21 
x 91 cm (panorama). Og den kan intelligent registrere, hvornår bagsiden af et foto skal 
scannes - for at scanne særlige håndskrevne noter.

Behandling af tusindvis af fotos er hurtigt og nemt
Du kan vælge at redigere fotos manuelt, og der er en pakke med imponerende, 
automatiske funktioner, som du kan vælge for at sikre, at fotos er klar til deling. Dette 
omfatter beskæring, rotation, gendannelse af farver i falmede fotos og optimering af 
lysstyrke, kontrast og farver. Der er også mulighed for automatisk at gemme både en 
optimeret og oprindelig version af scanningen - perfekt, hvis du ønsker en uredigeret 
sikkerhedskopi.

Deling og lagring af filer er nemt
Vælg en filtype, der passer til dine behov: Små JPEG-filer, der er nemme at dele, eller 
store TIFF-filer, der giver maksimal billedkvalitet. Med FastFoto-software kan du dele 
billeder via e-mail og automatisk uploade billeder til Cloud-tjenester som Dropbox og 
Google Drive2.

Alsidigt
Den kan arkivere et udvalg af enkelt- eller dobbeltsidede dokumenter med 45 sider pr. 
minut3, lodret op til A4, herunder panoramabilleder. Og takket være OCR-software kan 
scannede dokumenter redigeres i Word eller Excel, og der kan søges i PDF-filer.

NØGLEFUNKTIONER

Hurtig scanner med automatisk 
dokumentføder
Scan op til 30 fotos på 30 sekunder1

Optimer store mængder af fotos
Beskær, roter og optimer farver og kontrast 
automatisk
Filstørrelser, der passer til anvendelsen
Opretter JPEG-filer, der kan deles, eller store 
TIFF-filer, der giver maksimal billedkvalitet
Del nemt fotos online
Indstil automatisk upload til Dropbox og 
Google Drive
Scanner forskellige former og størrelser
Tager fotos på 9 x 13 cm op til 21 x 91 cm



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Scannertype Scanner med dokumentføder

Optical Resolution Main 600 DPI x Sub 600 DPI

Scanningsområde (maks.) 216 mm x 910 mm (vandret x lodret)

Farvedybde , Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom

Ultrasonic Sensor Yes

SCANNERE

Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor)

Lyskilde RGB LED

Output Resolution 300, 600 DPI

SCAN SPEED

Scanningshastighed Monokrom: 45 Sider/min - Farve: 45 Sider/min measured with size: A4 , resolution: 300 dpi

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Automatic Document Feeder 

Type

Single pass dual scanning

Papirskuffekapacitet 100 Ark Standard, 36 Fotoark

Dobbeltsidet scanning Yes

SCANNING FEATURES

Funktioner Spring tomme sider over, Fjernelse af hul, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk 

billeddrejning, Forbedret cropping-funktion til automatisk størrelsestilpasning, Automatic 

Folder Creation, Scan to Cloud Storage

Udlæsningsformater JPEG, TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, PDF/A

Billedforbedring Farvekorrektion, Farvegendannelse

Advanced document 

integration

Scan til e-mail, Scanning til netværksmappe

CONNECTIVITY

Tilslutninger USB 3.0, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n

GENERELT

Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Energiforbrug 18 Watt (Operation), 9,2 Watt Ready, 1,4 Watt (sleep mode), 0,1 Watt (sluk)

Mål 296 x 169 x 176 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt 3,7 kg

Medfølgende software Epson ScanSmart

Kompatible operativsystemer Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 

(32/64 bit)

Electrical Standards Energy Star Compliant

ANDRE

Garanti 12 Måneder Indlevering

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU B11B237401

Stregkode 8715946654270

FastFoto FF-680W

MEDFØLGER VED KØB

CD Manual
Bæreark
Driver og hjælpeprogrammer (CD)
External AC power adapter with power cord
Hovedapparat
Vejledning til hurtig start
USB-kabel

OPTIONAL ACCESSORIES

Valsesæt

B12B819031

1.  Baseret på gennemsnitlig hastighed fra starten af
indføring til det sidste foto, scanning af tredive fotos ved
10 x 15 cm ved 300 dpi i liggende retning.
2.  Kræver installation af den inkluderede Epson FastFoto-
og/eller Epson ScanSmart-software på din pc eller Mac for
at uploade scanninger til din Google Drive- og Dropbox
konto.
3.  Baseret på dokumentscanninger i A4-størrelse ved 300
dpi i sort-hvid, gråtoner eller farve. Scanningshastigheden
varierer afhængig af netværksforhold.
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