•

Kompakt dokumentscanner
för upptagna arbetsgrupper
och för kundorienterade
miljöer

Kompakt och kraftfull

Fördelar

imageFORMULA DR-C240 är en mycket kompakt
och kraftfull bordsscanner med en robust design
och tillförlitlig pappershantering för scanning av flera
dokumentstorlekar och format, inklusive pass.

•	Öka produktiviteten med snabb 2-sidig scanning
med upp till 90 bilder/min

45
sid/min

90
bilder/min

60
arks
dokumentmatare

4 000
scanningar/
dag

•	Skanna enkelt olika typer av dokument, inklusive
pass, med en enda kompakt enhet
• K
 änn dig trygg med överlägsen
pappershanteringstillförlitlighet och hållbar
konstruktion
• F
 örhöj din miljö med enhetens tysta drift, kompakta
konstruktion och eleganta design

KOMPAKT UTFÖRANDE, KRAFTFULLA FUNKTIONER

Utformad som svar på kundernas behov

Exakt pappershantering

imageFORMULA DR-C240:s robusta och
tåliga dokumentmatare togs fram som ett
direkt resultat av våra kunders återkoppling.
Det är ett steg framåt i konstruktionskvalitet
i detta scannersegment och hanterar
enkelt upp till 4 000 scanningar om dagen.
Din produktivitet maximeras tack vare en
automatisk 60-arks dokumentmatare som
pålitligt matar buntar med dokument i olika
storlekar och materialtyper: från pass och
plastkort till dubbelsidigt A4, A3 (med folie)
och upp till 3 meter långa dokument.

imageFORMULA DR-C240 har en kraftfull,
högkvalitativ matningsmekanism som håller
ditt arbetsflöde igång och säkerställer
att du får klassens bästa tillförlitlighet för
scanning av olika dokument, t.ex. ultratunna
papper från 27 g/m2. Ultraljudssystemet
för detektering av dubbelmatning
och funktionen för utlösning för
dubbelinmatning (DFR) gör att scanningen
snabbt kan starta om, vilket håller ned
stilleståndstiden till ett minimum.

Höga prestanda och flexibla program
imageFORMULA DR-C240:s suveräna
byggkvalitet och produktivitetsfokuserade
funktioner är ett genombrott i detta
lågprissegment. imageFORMULA DR-C240
ger snabb scanning med upp till 45 sid/
min / 90 bilder/min och är det naturliga
allroundvalet för kontorsavdelningar
och arbetsgrupper. Dess tysta drift och
kompakta och snygga skrivbordsdesign
gör intryck i mottagningskontor och
kundserviceställen, till exempel banker,
hotell, sjukhus och offentliga kontor.

Enkel drift
imageFORMULA DR-C240 har ett
brett utbud av högkvalitativa
bildbearbetningsfunktioner.
Dessa omfattar automatisk
avkänning av sidstorlek
och textorientering,
textförbättring, en
upprätningsfunktion och
automatisk färgavkänning.
Den användarvänliga
kontrollpanelen gör det möjligt
för operatörer att scanna med ett
enda knapptryck vilket snabbar upp
och förenklar scanningsjobb.

KRAFTFULL OCH
PÅLITLIG

PROGRAMVARA

OMFATTANDE
PROGRAMVARUPAKET

Intuitiv scanning
Med Canons användarvänliga CaptureOnTouch-gränssnitt kan du
enkelt scanna pappersdokument till digitala arkiv och spara eller
skicka dem till olika destinationer, inklusive molntjänster. Med det
helautomatiska läget kan du scanna enkelt med högkvalitativa
resultat. Du kan skapa sökbara PDF-filer med hjälp av den inbyggda
OCR-tekniken och spara vanliga åtgärder till snabbmenyn.

Avancerad scannerkontroll
CapturePerfect från Canon är ett scannerprogram som låter dig
använda hela kraften i imageFORMULA-scannern. Det möjliggör
effektiv buntscanning och stöder Kofax VRS-drivrutinen för bättre
bildkvalitet. De avancerade bearbetningsfunktionerna omfattar
automatisk buntseparering, zon-OCR (optisk teckenigenkänning), ett
stort utbud av dokumentvisningsalternativ och flexibla ”scanna till”funktioner.

Kraftfull PDF-kontroll
Ett kraftfullt, lättanvänt program för att visa, skapa, redigera
och konvertera PDF-filer. Nuance eCopy PDF Pro Office
erbjuder kompletta funktioner för uppmärkning, kommentering
och redigering, inklusive för att skapa ifyllningsformulär med
automatisk formulärfältsigenkänning. Komplett programpaket för
dokumentsäkerhet och signaturverktyg medföljer.

Kofax VRS-drivrutin för bättre bildkvalitet
Kofax VRS hjälper dig att få fantastiska scanningsresultat varje
gång. Programmet gör det enklare att scanna tack vare automatisk
bildbearbetning och dokumenthantering. Den branschledande
bildhanteringen ger förbättrad läsbarhet av dokument och bättre
precision vid OCR-bearbetning, vilket minskar antalet omscanningar.
Resultatet är att du sparar tid och pengar, och samtidigt ökar
produktiviteten.

•
Tekniska specifikationer

Typ

Arkmatad scanner i bordsmodell

Pappersseparering

Separeringsvals med fördröjning

Sensorenhet för
skanning

1-rads CMOS CIS-sensor

Inmatningskapacitet

60 ark (80g/m2)

Optisk upplösning

600 dpi

UTDATA

Ljuskälla

RGB LED

Utdataupplösning

Skanningssida

Framsida/baksida/dubbelsidigt

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

Gränssnitt

High speed USB 2.0

Utdataläge

Mått (B x D x H)

Stängda fack: 291 x 253 x 231 mm
Öppna fack: 291 x 603 x 363 mm

Svartvitt, feldiffusion, avancerad textförbättring,
avancerad textförbättring II, 8-bitars gråskala (256
nivåer), 24-bitars färg

Vikt

Cirka 2,8 kg
Växelström 100–240 V (50/60 Hz)

Rekommenderad daglig
arbetskapacitet

Cirka 4 000 scanningar

Strömkrav
Strömförbrukning

Scanning: 19 W eller mindre
Viloläge: 1,4 W eller mindre
Avstängd: 0,1 W eller mindre

SPECIALFUNKTIONER

Driftsmiljö

10–32,5 °C
Luftfuktighet: 20–80 % RH

Överensstämmelse med
miljödirektiv

RoHS och ENERGY STAR

Automatisk avkänning av sidstorlek,
snedhetskorrigering, tredimensionell färgkorrigering,
färgbortfall (RGB), färgförbättring (RGB),
automatisk färgavkänning, skuggbeskärning,
MultiStream, justerbara gammainställningar,
hoppa över tomma sidor, folieläge, inställning för
scanningsområde, buntseparering med vitt tomt ark
eller korrigeringskod, moaré-eliminering, eliminering
av genomfärgning/bakgrund, kontrastarrangemang,
bakgrundsutjämning, automatisk inställning av
upplösning, utlösning för dubbelinmatning, avkänning
av dubbelinmatning (ultraljudssensor/efter längd)

MEDFÖLJANDE
PROGRAMVARA

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

SCANNINGSHASTIGHET
Svartvit

Färg

200 dpi: 45 sid/min (enkelsidigt) /
90 sid/min (dubbelsidigt)
300 dpi: 45 sid/min (enkelsidigt) /
90 sid/min (dubbelsidigt)
200 dpi: 30 sid/min (enkelsidigt) /
60 sid/min (dubbelsidigt)
300 dpi: 20 sid/min (enkelsidigt) /
40 sid/min (dubbelsidigt)

DOKUMENTSPECIFIKATIONER
Bredd

50,8–216 mm

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR OCH TILLBEHÖR

Längd

54–356 mm

Förbrukningsartiklar

Tjocklek

27–209 g/m2 (0,06–0,25 mm)

Sats med utbytesvalsar, underlagsark (pass),
underlagsark (A4)

Läget långt dokument

Högst 3 000 mm

Tillbehör

Visitkortsscanning

Storlek: 50,8 x 85 mm eller större
Tjocklek: mindre än 0,45 mm

Flatbäddsscannerenhet 101, flatbäddsscannerenhet
201, streckkodsmodul, 2D-streckkodsmodul

Plastkortsscanning

Storlek: 53,9 x 85,5 mm
Tjocklek: 0,76 mm (kort med relief upp till 1,4 mm
tjocka stöds)

Passcanning

Upp till 4 mm tjocka (via underlagsark)

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där annat anges.
De kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tillbehör
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canon-elec.co.jp
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canon-europe.com
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@Canon Europa N.V., 2015

Flatbäddsscanner 101

Flatbäddsscanner 201

Scanna inbundna böcker, tidningar
och ömtåliga medier upp till
A4-storlek genom att lägga till
Flatbäddsscanner 101 som enkelt
kan anslutas via USB-kabel.
Dessa flatbäddsenheter fungerar
sömlöst med huvudscannern i en
problemfri dubbelscanning som
gör att du kan använda samma
bildförbättringsfunktioner på
vilken scanning du vill. Snabb och
högupplöst (1 200 dpi) öppen
scanning stöds genom ett unikt
justerbart lock och funktionen för
styrning av omgivande ljus.

Njut av sömlös dubbelscanning
genom att välja till Canons
Flatbäddsscanner 201 till utvalda
Canon imageFORMULA-scannrar
för större flexibilitet och precision
vid scanning av böcker, tidningar
och ömtåliga medier upp till A3storlek. Med denna högpresterande
flatbäddsscanner kan du scanna
medier i A3-storlek på bara 3,5
sekunder.
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