
FastFoto FF-680W
DATASHEETS

U kunt in slechts een paar klikken, snel een groot aantal foto's 
scannen, verbeteren en delen met deze gebruiksvriendelijke Wi-Fi-
scanner met automatische documentinvoer en meegeleverde 
software.

Laat uw kostbare familiefoto's niet verstoffen op zolder, want ze verdienen het om met 
familie en vrienden te worden gedeeld. Daarvoor bestaat een snelle en probleemloze 
oplossing: de FastFoto FF-680W met meegeleverde software. Met deze Wi-Fi-scanner 
kunt u zelfs de grootste collectie familiefoto's snel digitaliseren met behulp van de 
automatische documentinvoer. Dankzij de indrukwekkende geautomatiseerde functies 
worden uw foto's in slechts een paar klikken verbeterd en zijn ze klaar om te delen.

Snel en efficiënt
Het digitaliseren van uw collectie afgedrukte foto's hoeft helemaal niet lastig of tijdrovend 
te zijn, want deze scanner met automatische documentinvoer kan maximaal 30 foto's in 
30 seconden scannen1. U kunt standaard-, vierkante, panoramische en instantfoto's 
scannen, variërend van 9 x 13 cm tot en met 21 x 91 cm (panoramisch). En dankzij de 
intelligente functies kan het apparaat vaststellen wanneer het de achterkant van een foto 
moet scannen, zodat ook de speciale met de handgeschreven notities worden 
vastgelegd.
Duizenden foto's verwerken is snel en eenvoudig
U kunt ervoor kiezen de foto's handmatig te verwerken, maar dankzij een reeks 
indrukwekkende automatische functies kunt u ervoor zorgen dat uw foto's klaar zijn om 
te delen. Deze functies omvatten bijsnijden, draaien, kleuren herstellen van vervaagde 
foto's en helderheid, contrast en kleur verbeteren. Bovendien bestaat er een optie om 
automatisch zowel een verbeterde als de oorspronkelijke versie van de scan op te slaan. 
Dit is ideaal als u ook een niet-geretoucheerde back-up wilt.
Bestanden delen en opslaan is gemakkelijk
Kies een bestandstype dat aan uw behoeften voldoet: kleine en eenvoudig te delen 
JPEG's of grote TIFF's voor maximale beeldkwaliteit. Met de FastFoto-software kunt u 
afbeeldingen via e-mail delen en afbeeldingen automatisch uploaden naar cloudservices 
zoals Dropbox en Google Drive2.
Veelzijdig
Deze scanner kan een groot aantal enkel- of dubbelzijdige documenten opslaan met een 
snelheid van 45 ppm3, verticaal tot maximaal A4, waaronder panoramische afbeeldingen. 
Met de OCR-software kunt u bovendien gescande documenten bewerken in Word of 
Excel en kunt u zoeken in PDF's.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Snelle scanner met automatische 
documentinvoer
Scan maximaal 30 foto's in 30 seconden1

Verbeter grote hoeveelheden foto's
Automatisch bijsnijden, draaien en de kleuren 
en het contrast verbeteren
Bestandsgrootten op basis van de 
gewenste toepassing
Maakt JPEG-bestanden die u kunt delen of 
grote TIFF's voor optimale beeldkwaliteit
Foto's eenvoudig online delen
Automatisch uploaden naar Dropbox en 
Google Drive instellen
Scant verschillende vormen en maten
Kan foto's verwerken van 9 x 13 cm tot 21 x 
91 cm



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Type scanner Scanner met invoer voor losse vellen

Optische resolutie Main 600 dpi x Sub 600 dpi

Scanbereik (maximum) 216 mm x 910 mm (horizontaal x verticaal)

Kleurendiepte , Uitgang: 24 Bits Kleur / 8 Bits Monochroom

Ultrasone sensor Ja

SCANNER

Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor - contactbeeldsensor)

Lichtbron RGB-LED

Uitvoerresolutie 300, 600 dpi

SCANSNELHEID

Scansnelheid Monochroom: 45 Pagina's/min - Kleur: 45 Pagina's/min gemeten met Formaat: A4 , Resolutie: 

300 dpi

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Type automatische 

documentinvoer

Dubbel scannen met één doorgang

Capaciteit papiervak 100 Losse vellen Standaard, 36 Fotovellen

Duplex scan Ja

SCANFUNCTIES

Features Lege pagina's overslaan, Gaten in originele document op kopie onzichtbaar maken, 

Automatsche correctie scheve positionering, Automatische beeldrotatie, Verbeterde cropping-

functie voor automatische formaataanpassing, Automatisch maken van brochure, Scan to 

Cloud Storage

Afdrukformaten JPEG, TIFF, PDF, Scannen naar doorzoekbare PDF, PDF/A

Beeldoptimalisatie Kleurencorrectie, Kleurenherstel

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen USB 3.0, Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)

ALGEMEEN

Voedingsspanning AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Energieverbruik 18 Watt (Operation), 9,2 Watt Gereed, 1,4 Watt (slaapmodus), 0,1 Watt (uitschakelen)

Afmetingen 296 x 169 x 176 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 3,7 kg

Bijgeleverde software Epson ScanSmart

Compatibele 

besturingssystemen

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

(32/64-bits)

OVERIGE

Garantie 12 maanden Carry-in

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B237401

Streepjescode 8715946654270

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 9 stuks

FastFoto FF-680W

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Handleiding op cd
Draagvel
Drivers en hulpprogramma's (CD)
External AC power adapter with power cord
Hoofdapparaat
Quick Start handleiding
USB-kabel

OPTIONELE ACCESSOIRES

Roller Assembly Kit

B12B819031

1.  1.Op basis van de gemiddelde snelheid bij het scannen
van dertig foto's van 10 x 15 cm bij 300 dpi in liggende
stand, vanaf de invoer tot aan de uitvoer van de laatste
foto.
2.  Vereist installatie op uw pc of Mac van de
meegeleverde Epson FastFoto- en/of Epson ScanSmart
software voor het uploaden van scans naar uw Google
Drive- en Dropbox-accounts.
3.  Op basis van documentscans in A4-formaat bij 300 dpi
in zwart-wit-, grijswaarden- of kleurenmodus. De
scansnelheid kan variëren afhankelijk van de
netwerkomstandigheden.
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