•

Kompakt
dokumentskanner for
travle arbeidsgrupper
og profesjonelle
trykkerier

Kompakt og kraftig

Fordeler

imageFORMULA DR-C240 er en svært kompakt og
kraftig skrivebordsskanner med robust utforming og
pålitelig papirhåndtering for dokumenter i forskjellige
størrelser og formater, inkludert pass.

•	Øk produktiviteten med rask tosidig skanning på
opptil 90 bilder/min

45
sider/min

90
tommer per
minutt

ADF
på
60 ark

4000
skanninger/
dag

•	Skann forskjellige dokumenttyper, inkludert pass,
med én kompakt enhet på en enkel og grei måte
• F
 øl deg trygg med pålitelig papirhåndtering og
slitesterk konstruksjon
• F
 å et bedre arbeidsmiljø med en enhet som er stille
i drift og har kompakt konstruksjon samt elegant
utforming

KOMPAKT UTFORMING, KRAFTFULLE FUNKSJONER

Utformet med tanke på kundenes behov

Nøyaktig papirhåndtering

Utviklingen av den robuste konstruksjonen
og dokumentmateren til imageFORMULA
DR-C240 er et direkte resultat av
tilbakemeldinger fra kundene våre.
Den representerer et fremskritt innen
konstruksjon av skannere i dette segmentet,
som enkelt har kapasitet til opptil 4000
skanninger per dag. Du får maksimal
produktivitet med 60-arks automatisk
dokumentmating som på pålitelig vis mater
bunker med dokumenter i forskjellige
størrelser og materialtyper: fra pass og
plastkort til tosidig A4, A3 (ved hjelp av
folio) og lange dokumenter på opptil 3 m.

imageFORMULA DR-C240 hjelper deg
med å opprettholde arbeidsflyten med
en kraftig matemekanisme i høy kvalitet
som sikrer førsteklasses pålitelighet for
skanning av diverse dokumenter, inkludert
ultratynt papir fra 27 gsm. Funksjonene for
ultrasonisk registrering av dobbeltmating
og utløsing av dobbelmating gjør at du
raskt kan starte skanningen på nytt, noe
som gir minimal nedetid.

Høy ytelse og fleksible bruksområder
imageFORMULA DR-C240-enhetens
førsteklasses konstruksjon og funksjoner
som er rettet mot produktivitet, er
enestående i denne prisklassen.
imageFORMULA DR-C240 tilbyr rask
skanning på opptil 45 sider/min og
90 bilder/min og er et naturlig, allsidig valg
for kontormiljøer eller arbeidsgrupper. Den
er stillegående med en kompakt, attraktiv
skrivebordsutforming som tar seg flott ut på
kundeservicesteder, for eksempel i banker,
på hoteller, sykehus og offentlige kontorer.

KRAFTIG OG
PÅLITELIG

Enkel betjening
imageFORMULA DR-C240
inkluderer en rekke
bildebehandlingsfunksjoner
av høy kvalitet. Blant annet
automatisk gjenkjenning
av format og tekstretning,
tekstforbedring,
skjevhetskorrigering og
automatisk fargegjenkjenning.
Ved hjelp av det
brukervennlige kontrollpanelet
kan brukerne skanne med ett
knappetrykk for raskere og enklere
skanneoppgaver.

PROGRAMVARE

OMFATTENDE
PROGRAMVAREPAKKE

Intuitiv skanning
Med Canons brukervennlige grensesnitt CaptureOnTouch kan du
enkelt skanne papirdokumenter til digitale arkiver og lagre eller
sende dem til flere plasseringer, inkludert nettskybaserte tjenester.
Det innlemmer en helautomatisk modusfunksjon som gir forenklet
skanneoperasjon med resultater av høy kvalitet. Du kan opprette
søkbare PDF-filer ved hjelp av den innebygde OCR-teknologien og
lagre ofte utførte operasjoner i snarveismenyen.

Avansert skannerkontroll
Canons CapturePerfect er et skanneprogram som gjør at du
kan benytte deg fullt ut av imageFORMULA-skannernes mange
muligheter. Det muliggjør effektiv bunkeskanning og støtter
Kofax VRS-driveren for forbedret bildekvalitet. Avanserte
behandlingsfunksjoner inkluderer automatisk bunkeseparering,
sonemessig OCR (optisk tegngjenkjenning), en lang rekke
dokumentvisningsmuligheter og fleksible «skanne til»-muligheter.

Kraftig PDF-kontroll
Et kraftig og brukervennlig program for å vise, opprette, redigere og
konvertere PDF-filer. Nuance eCopy PDF Pro Office har komplette
funksjoner for formatering, merknader og redigering, inkludert
oppretting av utfyllingsskjemaer med automatisk gjenkjenning
av skjemafelt. Komplett verktøypakke for dokumentsikkerhet og
-signatur følger med.

Kofax VRS-driver for en rikere bildekvalitet
Kofax VRS gir deg utmerket bildekvalitet hver gang. Automatisk
bildebehandling og dokumenthåndtering sørger for enklere og
raskere skanning. Den bransjeledende bildekvaliteten gir mer lettleste
dokumenter og bedre OCR-gjenkjenning, slik at det ikke er nødvendig
å skanne så mange ganger. Dermed sparer du både tid og penger på
å øke produktiviteten betraktelig.

•
Tekniske spesifikasjoner

Type

Skrivebordsskanner med arkmater

Skanning av pass

Opptil 4 mm tykkelse (med underlagsark)

Skannersensorenhet

CMOS CIS 1-linjesensor

Papirseparasjon

Bremsevalsmetode

Optisk oppløsning

600 ppt

Materkapasitet

60 ark (80 g/m2)

Lyskilde

RGB LED

Skanneside

Forside/bakside/tosidig

Grensesnitt

Høyhastighets-USB 2.0

Utskriftsoppløsning

Mål (B x D x H)

Skuffer lukket: 291 x 253 x 231 mm
Skuffer åpne: 291 x 603 x 363 mm

150 x 150 ppt, 200 x 200 ppt, 240 x 240 ppt,
300 x 300 ppt, 400 x 400 ppt, 600 x 600 ppt

Utskriftsmodus

Vekt

Ca. 2,8 kg

Svart/hvitt / feildiffusjon / avansert tekstforbedring,
avansert tekstforbedring II, 8-biters gråtone (256
nivåer), 24-biters farge

Strømbehov

AC 100–240 V (50/60 Hz)
Skanning: 19 W eller mindre
Hvilemodus: 1,4 W eller mindre
Strømmen avslått: 0,1 W eller mindre

Anslått daglig
arbeidssyklus

Ca. 4000 skanninger

Strømforbruk

Driftsmiljø

10–32,5 °C
Fuktighet: 20–80 % relativ fuktighet

SPESIALFUNKSJONER

Miljøstandarder

RoHS og ENERGY STAR

Automatisk formatgjenkjenning, skjevhetskorrigering,
tredimensjonal fargekorrigering, fargebortfall (RGB),
fargeforbedring (RGB), automatisk fargegjenkjenning,
beskjæring av skygger, MultiStream, justerbare
gammainnstillinger, sløyfing av tom side, foliomodus,
innstilling for skanneområde, bunkeseparering med
hvitt blankt ark eller patchkode, moiré-reduksjon,
hindring av gjennomslag / fjerning av bakgrunnsfarge,
kontrastjustering, utjevning av bakgrunn, beskjæring
av skygger, innstilling for automatisk oppløsning,
utløsing av dobbelmating, registrering av
dobbeltmating (ultrasonisk sensor / etter lengde)

MEDFØLGENDE
PROGRAMVARE

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

UTSKRIFT

SKANNEHASTIGHET
Svart-hvitt

200 ppt: 45 sider/min (enkeltsidig) /
90 sider/min (dobbeltsidig)
300 ppt: 45 sider/min (enkeltsidig) /
90 sider/min (dobbeltsidig)

Farge

200 ppt: 30 sider/min (enkeltsidig) /
60 sider/min (dobbeltsidig)
300 ppt: 20 sider/min (enkeltsidig) /
40 sider/min (dobbeltsidig)

DOKUMENTSPESIFIKASJONER
Bredde

50,8–216 mm

Lengde

54–356 mm

FORBRUKSMATERIELL
OG TILBEHØR

Tykkelse

27–209 g/m2 (0,06–0,25 mm)

Forbruksmateriell

Ekstra valsesett, underlagsark (pass), underlagsark (A4)

Modus for langt
dokument

Maks. 3000 mm

Tilbehør

Planskannerenhet 101, planskannerenhet 201,
strekkodemodul, 2D-kodemodul

Skanning av visittkort

Format: 50,8 x 85 mm eller større
Tykkelse: Under 0,45 mm

Skanning av plastkort

Format: 53,9 x 85,5 mm
Tykkelse: 0,76 mm (pregede kort med tykkelse på
opptil 1,4 mm støttes)

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing, med mindre annet er
angitt.
Kan endres uten forvarsel.

Tilbehør

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

Planskanner 101

Planskanner 201

Skann innbundne bøker, journaler
og skjøre dokumenter opptil A4 ved
å legge til en valgfri planskanner
101, som er enkel å koble til via
USB-kabel. Planskanneren fungerer
sømløst med hovedskanneren i en
jevn dobbel skanningsoperasjon
der du kan bruke de samme
bildeforbedringsfunksjonene for
alle skanninger. Åpen skanning i høy
hastighet med høy oppløsning
(1200 ppt) støttes av et
unikt justerbart deksel og
lysavbruddsfunksjon.

Få en sømløs dobbel skanneoperasjon
med Canons planskanner 201-tillegg
til utvalgte Canon imageFORMULAskannere. Det gir større allsidighet
og presisjon ved skanning av bøker,
journaler og skjøre dokumenter opptil
A3-størrelse. Denne høytytende
planskanneren lar deg skanne et
A3-medium på bare 3,5 sekunder.

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no

