•

Kompakti asiakirjaskanneri
kiireisille työryhmille ja
asiakaspalvelupisteisiin

Pienikokoinen ja tehokas

Hyödyt

imageFORMULA DR-C240 on pieni ja tehokas
pöytäskanneri. Lujarakenteinen laite skannaa
luotettavasti erimuotoisia ja -kokoisia asiakirjoja,
kuten passeja.

•	Tehokas tuottavuus: kaksipuolinen skannaus jopa
90 mallisivua minuutissa
•	Passien ja muiden erityyppisten asiakirjojen helppo
skannaus yhdellä kompaktilla laitteella
• Luotettava paperinkäsittely ja kestävä rakenne

45
sivua/min

90
mallisivua/
min

60
arkin
syöttölaite

4 000
skannausta
päivässä

• P
 ieni, tyylikäs ja hiljainen laite kaikenlaisiin
työympäristöihin

PIENI MALLI, TEHOKKAAT TOIMINNOT

Asiakkaiden tarpeisiin suunniteltu

Tarkkaa paperinkäsittelyä

Lujarakenteinen imageFORMULA DRC240 ja sen vankka syöttölaite suunniteltiin
asiakaspalautteiden perusteella. Laite on
uusi edistysaskel tässä skannerisegmentissä,
ja sillä voi tehdä jopa 4 000 skannausta
päivässä. Tuottavuutta parantava
60 arkin syöttölaite syöttää luotettavasti
erikokoisia ja -tyyppisiä asiakirjoja passeista
muovikortteihin ja kaksipuolisista
A4-arkeista A3-kokoisiin asiakirjoihin
(folio-tilassa). Laite suoriutuu jopa
3 metriä pitkistä asiakirjoista.

imageFORMULA DR-C240 sujuvoittaa
työnkulkua. Laadukas ja tehokas
syöttömekanismi takaa luokkansa parhaat
skannausominaisuudet erikokoisille
asiakirjoille, myös erittäin ohuille papereille
(27 g/m2). Arkkien kaksoissyötön
ultraäänitunnistuksen ja kaksoissyötön
vapautuksen ansiosta skannauksen voi
käynnistää uudelleen nopeasti, mikä
minimoi käyttökatkot.

Helppokäyttöinen
Tehokkaat ja monikäyttöiset sovellukset
Laadukkaasti viimeistelty imageFORMULA
DR-C240 tarjoaa luokkansa parhaat
tuottavuutta lisäävät ominaisuudet.
Jopa 45 sivun tai 90 mallisivun
minuuttinopeudella skannaava
imageFORMULA DR-C240 on erinomainen
valinta toimistoihin tai työryhmien
käyttöön. Pieni, hiljainen ja tyylikäs
laite sopii erinomaisesti toimistoihin
ja asiakaspalvelupisteisiin esimerkiksi
pankeissa, hotelleissa, sairaaloissa ja
virastoissa.

TEHOKAS JA
LUOTETTAVA

imageFORMULA DR-C240 laitteessa on laaja
valikoima laadukkaita
kuvankäsittelytoimintoja.
Näitä ovat esimerkiksi
automaattinen sivukoon
ja tekstin suunnan
tunnistus, tekstinparannus,
vinouden suoristus ja
automaattinen värintunnistus.
Helppokäyttöisen
ohjauspaneelin avulla skannaus
onnistuu yhdellä painalluksella,
mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa
skannausprosessia.

OHJELMISTO

MONIPUOLINEN
OHEISOHJELMISTO
Intuitiivinen skannaus
Canonin helppokäyttöisellä CaptureOnTouch-ohjelmistolla
skannatuista paperiasiakirjoista voi luoda helposti digitaalisia
arkistoja. Asiakirjat voi tallentaa ja lähettää useisiin eri
kohteisiin, kuten pilvipalveluihin. Siinä on skannausta helpottava
täysautomaattinen toiminto, joka tuottaa laadukkaat tulokset.
Käyttöliittymään sisäänrakennetun OCR-tekstintunnistustekniikan
avulla voi luoda hakukelpoisia PDF-tiedostoja, ja usein käytettyjä
toimintoja voi tallentaa pikavalikkoon.

Edistynyt skannerinhallinta
Canonin CapturePerfect-skannaussovelluksella voi hyödyntää täysin
kaikkia imageFORMULA-skannereiden tehokkaita toimintoja, minkä
ansiosta suuria eriä voi skannata tehokkaasti. Lisäksi sen tukema
Kofax VRS -ohjainohjelmisto parantaa kuvanlaatua. Edistyneisiin
käsittelyominaisuuksiin kuuluvat muun muassa automaattinen
erien erottelu, optinen tekstintunnistus, valikoima asiakirjojen
tarkasteluvaihtoehtoja ja joustavat skannaa kohteeseen -vaihtoehdot.

Tehokas PDF-hallinta
Tehokas ja helppokäyttöinen sovellus PDF-asiakirjojen katseluun,
luomiseen, muokkaamiseen ja muuntamiseen. Nuance eCopy PDF
Pro Office -ohjelmistossa on kattavat merkintä-, kommentointi- ja
muokkausominaisuudet. Voit myös luoda lomakkeita automaattisella
täytöllä. Lisäksi paketti sisältää kaiken tarvittavan asiakirjojen
suojaamiseen ja allekirjoittamiseen.

Kofax VRS -ohjainohjelmisto parantaa kuvanlaatua
Kofax VRS takaa aina erinomaisen kuvanlaadun. Skannaaminen sujuu
entistä mutkattomammin automaattisen kuvan- ja asiakirjankäsittelyn
ansiosta. Alan johtava, laadukas kuvankäsittely takaa luettavuuden
ja parantaa optisen tekstintunnistuksen tasoa, jolloin voidaan välttää
uudelleenskannaus. Kun tuottavuus kasvaa merkittävästi, säästyy
aikaa ja rahaa.

•
Tekniset tiedot
Tyyppi

Pöytämallinen arkkiskanneri

Paperinerottelu

Erotusrullatoiminto

Skannerin
tunnistinyksikkö

CMOS CIS 1 -linjatunnistin

Syöttölaitteen
kapasiteetti

60 arkkia (80 g/m2)

Optinen tarkkuus

600 dpi

Valonlähde

RGB LED

Skannauspuoli

Etupuoli/kääntöpuoli/kaksipuolinen

Liitäntä

High Speed USB 2.0

Mitat (L × S × K)

Tasot suljettuina: 291 × 253 × 231 mm
Tasot avattuina: 291 × 603 × 363 mm

Paino

Noin 2,8 kg

Virtavaatimukset

Vaihtovirta 100–240 V (50/60 Hz)

Virrankulutus

Skannaus: 19 W tai alle
Lepotilassa: 1,4 W tai alle
Virta katkaistuna: 0,1 W tai alle

Käyttöympäristö

10–32,5 °C
Kosteus: 20–80 %, suhteellinen ilmankosteus

Ympäristösäännöstenmukaisuus

RoHS ja ENERGY STAR

TULOSTE
Tulostustarkkuus

150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi,
300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Tulostustila

Mustavalkoinen / virhehajautus / edistynyt
tekstinparannus, edistynyt tekstinparannus II,
8-bittinen harmaasävy (256 tasoa), 24-bittinen väri

Päivittäinen
skannauskapasiteetti

Noin 4 000 skannausta

ERIKOISTOIMINNOT

Automaattinen paperin koon tunnistus, vinouden
korjaus, kolmiulotteinen värinkorjaus, värinpoisto
(RGB), värinparannus (RGB), automaattinen
värintunnistus, varjojen rajaus, MultiStream,
säädettävät gamma-asetukset, tyhjän sivun ohitus,
foliotila, skannausalueen asetus, erän erottelu
valkoisella arkilla tai paikkakoodilla, Moiré-ilmiön
vähennys, läpikuultamisen esto / taustan poisto,
kontrastin sovitus, taustan tasoitus, varjojen rajaus,
automaattinen tarkkuusasetus, kaksoissyötön
vapautus, kaksoissyötön tunnistus (ultraäänitunnistin /
pituuden mukaan)

MUKANA
TOIMITETTAVA
OHJELMISTO

ISIS/TWAIN-ajuri (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 /
8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS
Laajennus: EMC Captiva Cloud Runtime -ohjaimet

SKANNAUSNOPEUS
Mustavalkoinen

200 dpi: 45 sivua/min (yksipuolinen) /
90 mallisivua/min (kaksipuolinen)
300 dpi: 45 sivua/min (yksipuolinen) /
90 mallisivua/min (kaksipuolinen)

Värillinen

200 dpi: 30 sivua/min (yksipuolinen) /
60 mallisivua/min (kaksipuolinen)
300 dpi: 20 sivua/min (yksipuolinen) /
40 mallisivua/min (kaksipuolinen)

ASIAKIRJAN TEKNISET
TIEDOT

KULUTUSTARVIKKEET
JA LISÄVARUSTEET

Leveys

50,8–216 mm

Pituus

54–356 mm

Paksuus

27–209 g/m2 (0,06–0,25 mm)

Pitkät asiakirjat

Enintään 3 000 mm

Käyntikorttien skannaus

Koko: vähintään 50,8 x 85 mm
Paksuus: enintään 0,45 mm

Muovikorttien skannaus

Koko: 53,9 × 85,5 mm
Paksuus: 0,76 mm (enintään 1,4 mm paksun
kohokuvioidun kortin skannausta tuetaan)

Passin skannaus

Enintään 4 mm paksu passi (suojataskussa
skannattuna)

Kulutustarvikkeet

Vaihtorullasarja, passin suojatasku, suoja-arkki (A4)

Lisävarusteet

Tasoskanneriyksikkö 101, tasoskanneriyksikkö 201,
viivakoodimoduuli, 2D-viivakoodimoduuli

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisävarusteet

Canon Electronics Inc
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Finnish Edition
@Canon Europa N.V., 2015

Tasoskanneriyksikkö 101

Tasoskanneriyksikkö 201

Jopa A4-koon sidotut vihkoset,
lehdet ja hauraat asiakirjat voidaan
skannata, kun laitteeseen liitetään
USB-kaapelilla lisävarusteena
saatava tasoskanneriyksikkö 101.
Tasoskanneri toimii saumattomasti
yhdessä päälaitteen kanssa. Se
tarjoaa mahdollisuuden samojen
kuvanparannustoimintojen käyttöön
kaikissa skannauksissa. Ainutlaatuinen
säädettävä kansi ja ympäristön valon
hallintatoiminto tukevat nopeaa
ja tarkkaa (1 200 dpi) avointa
skannausta.

Canonin imageFORMULA-skanneriin
liitettävä tasoskanneriyksikkö 201
tarjoaa saumatonta skannausta
yhdeksi tiedostoksi, mikä lisää
monipuolisuutta ja tarkkuutta
enintään A3-koon vihkosten, lehtien ja
hauraiden asiakirjojen skannaukseen.
Tällä tehokkaalla tasoskannerilla
A3-koon asiakirjoja voi skannata vain
3,5 sekunnissa.

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
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