•

Sorunsuz A4 düz yataklı tarama
işlevi için Canon DR-serisi ADF
tarayıcınız ile birlikte çalışın.
ADF tarama düzeniniz için mükemmel
tamamlayıcı olan Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 102,
hassas ya da ciltli belgelerin hızlı, kolay ve yüksek
kaliteli bir biçimde taranmasına olanak verir.

Üstün özellikler ve faydalar, şunları kapsar:
•	Canon’un imageFORMULA ADF tarayıcı serisine basit USB bağlantısı
•	Verimli CIS sensör ve LED’ler sayesinde 7W düşük güç tüketimi
•	A4 boyutuna kadar çok çeşitli belge boyutlarını alabilme özelliği
•	CMOS CIS sensör ve 600-dpi yüksek çözünürlük ile mükemmel
görüntü kalitesi
•	Hem ADF hem de düz yataklı tarayıcılardan gelen birden fazla
belgeyi tek bir dosyada sıralama
•	Hafif ve kompakt tasarım, asgari ölçüde masa alanı işgal eder
•	Görüntü mükemmelleştirme özellikleri arasında Otomatik Çözünürlük,
Arka Plan Düzeltme ve 2 Boyutlu Kod Modülü uyumluluğu vardır
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Basit işletim

Sorunsuz tarama

Hassas ya da biçimsiz materyaller, Otomatik Belge Besleyici
birimleri için zorluk oluşturabilir. Düz Yataklı Tarayıcı Birimi
102, kullanıcıların (A4 boyutuna kadar) ciltli belgeleri, kitapları
ve hassas öğeleri hızlı ve basit bir biçimde taramasına olanak
vererek bu sorunu çözmektedir. İstenen belgeyi, ana birim
ile aynı yazılımı kullanarak sorunsuz bir şekilde taramak için
bu birimi Canon DR-serisi tarayıcınızın yanına bağlamanız
yeterlidir.

Canon DR-serisi birimler için mükemmel bir ortak olarak
tasarlanan FSU102, kullanıcıların aynı yazılımı kullanarak tek
bir operasyonda her iki cihazdan tarama yapmalarına olanak
verir. Kullanıcılar, ADF ve düz yataklı tarayıcının birlikte
çalışması sayesinde, her iki kaynaktan gelen birden fazla
belgeyi birleştirerek tek bir dosya oluşturabilir ve böylece
üretkenliği arttırabilir.
Gelişmiş güç verimliliği

Daha hızlı, daha akıllı çalışın
Canon’un tanınmış görüntü kalitesine sahip Düz Yataklı
Tarayıcı Birimi 102, etkileyici bir iş teslim süresi ile yüksek
kaliteli taramalar sağlar. A4 sayfalar, gri tonlamalı olarak
3 saniyeden, renkli olarak 4 saniyeden az sürede taranır.
A4 belgelerden pasaportlar gibi küçük öğelere kadar her
türlü materyal hızla taranabilir ve kullanıcıların daha hızlı
çalışmalarına ve üretkenliklerini arttırmalarına olanak verir.

FSU102, daha az güç tüketen ve birimin son derece verimli
kalmasına yardımcı olan tamamen yeni bir CIS sensör
kullanmaktadır. Bir LED ışık kaynağının eklenmiş olması,
tarayıcının tam çalışır halde 7W’ın altında ve uyku modunda
1,7W’ın altında güç tüketmesine olanak vererek daha da
ekonomik bir performans sağlamaktadır.

Çarpıcı görüntü kalitesi
Yüksek çözünürlüklü 600-dpi tarama, canlı ayrıntılar ve
doğruluk sağlar. Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 102, Otomatik
Renkli Algılama, Otomatik Yeniden Boyutlandırma ve Metin
Yönü Tanıma özelliklerine ek olarak Otomatik Çözünürlük,
2 Boyutlu Kod Modülü Desteği, Arka Plan Düzeltme, Çentik
Giderme ve Nokta Silme dahil olmak üzere etkileyici görüntü
işleme özellikleri sunmaktadır.

Özellikler
GENEL ÜRÜN
BİLGİLERİ
Tür
Tarama sensörü
ünitesi
Işık kaynağı
Arabirim
Boyutlar (GxDxY)
Ağırlık
Güç tüketimi

TARAMA TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
A4 Düz Yatak Tarayıcı Aksesuarı
CMOS CIS Sensör

Siyah-Beyaz

2,9 saniye (200dpi / 300dpi)

Renkli

LED
Yüksek hızlı USB 2.0
267 x 466 x 64 mm
2,5Kg
Tarama: 7W ya da daha az
Uyku Modu: 1,7W ya da daha az
Güç Kapalı: 0,5W ya da daha az

2,9 saniye (200dpi)
3,9 saniye (300dpi)

Optik çözünürlük
(maks.)

600dpi

BELGE TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
Genişlik
Uzunluk
Desteklenen standart
boyutlar

En fazla 216mm
En fazla 356mm
A4, A5, A5-R, A6, A6-R, B5, B6, B6-R, LTR,
LGR

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler Canon’un standart test yöntemlerine
dayanmaktadır.
Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Uyumlu tarayıcılar
imageFORMULA DR-C225 / DR-C225W*
imageFORMULA DR-C240
imageFORMULA DR-M140
imageFORMULA DR-M160II
imageFORMULA DR-M1060
imageFORMULA DR-6010C / DR-6030C
imageFORMULA DR-G1100 / DR-G1130
imageFORMULA DR-X10C
imageFORMULA ScanFront 400

Bağlanabilirlik Diyagramı
Bilet
Pasaportlar
Passports

Biletler
Tickets

Düz
Yataklı
Tarayıcı
Birimi
Flatbed
Scanner
Unit
102102

Bilgisayar
Computer

DR-Serisi
DR-SeriesTarayıcı
Scanner

* Sadece bir USB bağlantısında
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