Síťový adaptér NA10 a WA10

MOŽNOST PŘÍMÉHO
SKENOVÁNÍ
PŘES SÍŤ SE
SKENERY CANON
PŘIPOJENÝMI
PROSTŘEDNICTVÍM
ROZHRANÍ USB

• Rozšíření možností přístupu konsolidací správy skenerů do pracovního prostoru
v jedné kabelové nebo bezdrátové síti

PRODUKTOVÁ ŘADA

• Sdílení přístupu z více počítačů
• Zjednodušení procesu skenování díky funkci skenování přímo do počítače,
realizace úloh stisknutím jednoho tlačítka na zařízení

• Využívání funkcí skenování z mobilních telefonů a chytrých zařízení bez použití
počítače

• Kompatibilita s nástrojem pro správu úloh CaptureOnTouch – aplikací pro operační
systém iOS a Android, umožňující řídit operace skenování z chytrého zařízení

• Nastavení skenování z předchozích úloh je možné opětovně načíst a použít přes síť

NA10

• Energeticky úsporný provoz – spotřeba v režimu spánku pouhých 4,5 W
• Flexibilní instalace – adaptér lze používat svisle nebo vodorovně
• Napájení ze síťového adaptéru skeneru
Produktivita

Možnosti připojení

Zvyšte produktivitu konsolidací správy skenerů
v kanceláři do jedné pevné (kabelové) sítě.
Skener není nutné fyzicky připojovat k počítači
a pak odpojovat a připojit k dalšímu počítači

Adaptér NA10 se dodává s rozhraním pro
připojení k pevné (kabelové) síti LAN. WA10 je
kromě toho vybaven rozhraním pro připojení
Wi-Fi.

Ovládání

Snadné použití

Adaptér NA10/WA10 umožňuje skenování
přímo do počítače spuštěním procesu
skenování stisknutím jediného tlačítka na
zařízení. Mimoto umožňuje skenování přímo
z webových aplikací

Adaptéry NA10/WA10 umí spolupracovat se
šesti skenery řady Canon DR. Jejich nastavení
a použití je snadné
Flexibilita
Adaptéry NA10/WA10 byly navrženy tak, aby
je bylo možné bez potíží přidat ke skeneru.
Fungují jak ve svislé, tak vodorovné poloze,
takže je můžete využít podle toho, ve kterém
směru je méně místo.

WA10

Síťový adaptér NA10 a WA10

TECHNICKÉ
ÚDAJE
Název produktu

Síťový adaptér NA10 a WA10

Typ

Síťový adaptér

Rozměry (Š × H × V)

116 × 93,6 × 28,8 mm

Hmotnost

179 g

Síťové rozhraní

IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Napájení

K napájení slouží napájecí adaptér dodávaný ke
skeneru. Připojte napájecí adaptér k adaptéru
WA10/NA10 a propojovací kabel ke skeneru. Tím
zajistíte napájení jak adaptéru WA10/NA10, tak
skeneru.

Spotřeba energie

Maximální příkon: 7,0 W (WA10), 5,6 W (NA10)
Vypnuto: 0,1 W nebo méně

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
Teplota

10 °C až 35 °C

Vlhkost

20 % až 85 % (RV)

TECHNICKÉ ÚDAJE
BEZDRÁTOVÉHO
PŘIPOJENÍ
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ
ÚDAJE BEZDRÁTOVÉ
SÍTĚ LAN
(POUZE WA10)
Přenosová rychlost
(teoretické hodnoty)

IEEE802.11b: Až 11 Mb/s
IEEE802.11g: Až 54 Mb/s
IEEE802.11n: Až 72,2 Mb/s

Frekvence

Pásmo 2,4 GHz

Zabezpečení Wi-Fi

WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),
WEP, otevřené

Standard bezdrátového
připojení

IEEE802.11b/g/n (pouze 2,4 GHz)

Snadné nastavení
Podporované skenery
imageFORMULA

WPS
DR-C230, DR-C240, DR-M140, DR-M160II,
DR-M260, DR-M1060

(pouze WA10)
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