RYCHLÝ
A SNADNO
PŘENOSNÝ
DOKUMENTOVÝ
SKENER

• Kompaktní design

Vezměte si skener R10 s sebou na cestu. Elegantní
a lehké zařízení s praktickou velikostí pro přenosné
použití – ideální společník pro domácí kanceláře, třídy,
vzdálená pracoviště a přesuny mezi nimi

• Snadné použití

Díky vestavěnému softwaru CaptureOnTouch Lite
společnosti Canon můžete skener jednoduše připojit
a začít skenovat během několika vteřin, bez nutnosti
instalace ovladačů nebo softwarových aplikací.

• Efektivní jednoprůchodové skenování

Zefektivněte váš pracovní postup díky skenování
oboustranných dokumentů jedním hladkým pohybem
rychlostí 12 stran za minutu a efektivnímu podavači na
20 listů.

JEDNODUŠE SE PŘIPOJTE
A SKENUJTE KDEKOLI
A KDYKOLI

• Rychlý skener s napájením přes rozhraní USB

Se zařízením, kterému k fungování stačí pouhý kabel
USB, nemusíte mít starost, že byste zapomněli nabíječku,
díky čemuž můžete začít skenovat rychleji a bez potíží.

• Intuitivní práce s papírem

Spolehlivě skenujte širokou škálu dokumentů, od papírů
formátu A4 až po účtenky a plastové vizitky. Pokročilá
detekce dokumentů automaticky upraví nastavení
skenování, takže pokaždé dosáhnete optimálních
výsledků.

• Šetrnost k životnímu prostředí

Ekologicky šetrné balení a mimořádně nízká spotřeba
pro úsporu energie

PRODUKTOVÁ ŘADA

imageFORMULA R40

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ INFORMACE
O PRODUKTU
Typ

Přenosný skener s automatickým podáváním papírů ve
formátu A4 a napájením přes rozhraní USB

Jednotka skenovacího snímače

Jednořádkový snímač CMOS CIS

Optické rozlišení

600 dpi

Světelný zdroj

RGB LED

Skenovací strana

Přední/zadní/oboustranné

Rozhraní

USB 2.0

Rozměry (Š × H × V)

Zavřený zásobník: 285 × 95 × 40 mm (Š × H × V)
Otevřený zásobník: 285 × 257 × 174 mm (Š × H × V)

Hmotnost

Přibližně 0,9 kg

Požadavky na napájení

Napájení přes sběrnici USB 2.0: 0,5 A

Příkon

2,5 W či méně (režim úspory energie: 1,5 W)

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 32,5 °C
Relativní vlhkost: 25 až 80 %

SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ
Černobíle

12 stran za minutu / 14 snímků za minutu

Barevně

9 stran za minutu / 10 snímků za minutu

Rozlišení výstupu

150/200/300/400/600 dpi

Režim výstupu

Barevně, stupně šedé, černobíle

Doporučené denní pracovní
využití

Přibližně 500 skenů

SPECIFIKACE DOKUMENTŮ
Šířka

50,8 až 216 mm

Délka

70 až 356 mm

Tloušťka

64 až 128 g/m² (0,08 až 0,15 mm)

Skenování vizitek

Šířka: 49 mm
Délka: 85 mm
Tloušťka: 128 až 225 g/m² (0,15 až 0,3 mm)

Skenování plastových karet

Šířka: 54 mm
Délka: 86 mm
Tloušťka: méně než 1,4 mm
(Lze skenovat embosované karty)

Oddělování papíru

Metoda – separační podložka

Kapacita podavače

20 listů

DALŠÍ FUNKCE
-

Detekce velikosti stránky, automatické nastavení rozlišení,
vyhlazení pozadí, zvýraznění znaků, vypuštění barev /
vylepšení barev, korekce sklonu, detekce dvojitého
podání, zvýraznění okrajů, otočení snímku, redukce moaré,
předběžné skenování, prevence prosvítání / odstranění
pozadí, vynechání prázdné stránky, vylepšení textu,
rozpoznání orientace textu,

PŘILOŽENÝ SOFTWARE
Windows

Integrovaný software pro skenování CaptureOnTouch Lite
(Windows 8.1/10 – 32bitová/64bitová verze)

Zřeknutí se odpovědnosti
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny na základě standardních testovacích
metod společnosti Canon.
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.
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