EGYSZERŰ CSATLAKOZTATÁS
GYORS ÉS
ÉS SZKENNELÉS BÁRHONNAN,
BÁRMIKOR!
EGYSZERŰ,
HORDOZHATÓ
DOKUMENTUMSZKENNER

• Kompakt kialakítás

Az R10 szkennerrel bárhol nyomtathat. Egy vékony
kivitelű, könnyű eszköz, amely praktikus méretének
köszönhetően egyszerűen hordozható – ideális
társ az otthoni irodákban, osztálytermekben, távoli
munkahelyeken vagy bárhol

• Egyszerű használat

A Canon egyedülálló, beágyazott CaptureOnTouch
Lite szoftverének köszönhetően nincs szükség
illesztőprogram vagy szoftveralkalmazás telepítésére –
egyszerűen csatlakoztassa az eszközt, és pár másodperc
múlva már használhatja is

• Hatékony egyutas beolvasás

A 20 lapos adagoló kapacitása nagyobb hatékonyságot
kínál, ezáltal egyetlen mozdulattal olvashat be kétoldalas
dokumentumokat 12 lap/perces sebességgel, ami igen
hasznos a tetszőleges helyen végzett munkafolyamatok
leegyszerűsítésében

• Gyors, USB-tápellátású szkenner

Többé nem kell aggódnia, hogy otthon felejti a töltőjét –
a készülék működéséhez elegendő egyetlen USB-kábel,
ami nagyban megkönnyíti a használatot és lerövidíti a
szkennelés elindításához szükséges időt

• Intuitív papírkezelés

Legyen szó A4-es dokumentumról, nyugtáról vagy
műanyag névjegykártyákról, ez a szkenner mindig
megbízhatóan fog működni. A továbbfejlesztett
dokumentumérzékeléssel és az automatikus
szkennelésbeállítással minden beolvasás alkalmával
optimális eredményeket érhet el

• Környezetbarát

Környezetbarát csomagolás energiatakarékos, rendkívül
alacsony energiafogyasztással
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MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS
TERMÉKINFORMÁCIÓK
Típus

USB-tápellátással rendelkező A4-es lapadagolós
hordozható lapolvasó

Beolvasó érzékelőegység

CMOS CIS 1 soros érzékelő

Optikai felbontás

600 dpi

Fényforrás

RGB LED

Szkennelési oldal

Első/Hátsó/Kétoldalas

Interfész

USB 2.0

Méretek (szé × mé × ma)

Zárt tálcával: 285 (szé)×95 (mé)×40 (ma) mm
Nyitott tálcával: 285 (szé)×257 (mé)×174 (ma) mm

Tömeg

kb. 0,9 kg

Áramellátás

USB 2.0 busz tápellátása: 0,5 A

Energiafogyasztás

Legfeljebb 2,5 W (energiatakarékos mód: 1,5 W)

Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10 °C – 32,5 °C
Páratartalom: 25–80% (rel.)

BEOLVASÁSI JELLEMZŐK
Fekete-fehér

12 lap/perc / 14 kép/perc

Színes

9 lap/perc / 10 kép/perc

Kimeneti felbontás

150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Kimeneti mód

Színes, szürkeárnyalatos, fekete-fehér

Ajánlott napi terhelhetőség

kb. 500 beolvasás

DOKUMENTUM JELLEMZŐI
Szélesség

50,8–216 mm

Hosszúság

70–356 mm

Vastagság

64–128 g/m² (0,08–0,15 mm)

Névjegykártya-beolvasás

Szélesség: 49 mm
Hosszúság: 85 mm
Vastagság: 128–225 g/m² (0,15–0,3 mm)

Műanyag kártyák beolvasása

Szélesség: 54 mm
Hosszúság: 86 mm
Vastagság: kevesebb mint 1,4 mm
(Dombornyomott kártya is beolvasható)

Papírszétválasztás

Szétválasztóegységes módszer

Adagolókapacitás

20 lapos

EGYÉB JELLEMZŐK
-

Oldalméret-érzékelés, automatikus felbontásbeállítás,
háttérsimítás, karakterkiemelés, színkiejtés/színjavítás,
kiegyenesítés, kettősbehúzás-felismerés, élkiemelés,
képelforgatás, moaré csökkentése, előbeolvasás, hátoldal
láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, üres
oldal kihagyása, szövegjavítás, szövegtájolás felismerése,

MELLÉKELT SZOFTVER
Windows

Beépített CaptureOnTouch Lite szkennelőszoftver
(Windows 8.1/10 – 32/64 bites)

Mac

Beépített CaptureOnTouch Lite szkennelőszoftver
(macOS 10.12 / 10.13/ 10.14/ 10.15)

FOGYÓESZKÖZÖK

Szétválasztóegység, görgős adagoló

TARTOZÉKOK

USB-kábel

Jogi felelősség kizárása
Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező
megjegyzés hiányában).
Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
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