ANSLUT OCH SCANNA VAR
SNABB OCH
SOM HELST, NÄR SOM HELST!
ENKEL MOBIL
DOKUMENTSCANNER

• Kompakt design

Ta med dig R10-scannern på resan. Den är en elegant
och lätt enhet i lämpligt format för mobil användning –
den perfekta följeslagaren för hemmakontor, klassrum,
arbete på distans och allt däremellan

• Enkel att använda

Anslut och scanna på bara några sekunder utan att
behöva installera några drivrutiner eller programvaror,
tack vare Canons unika inbyggda programvara
CaptureOnTouch Lite

• Effektiv scanning i ett svep

Scanna dubbelsidiga dokument i en jämn rörelse
med en hastighet på 12 sidor/minut, med den ökade
effektiviteten hos en dokumentmatare för 20 ark, vilket
hjälper dig att effektivisera arbetsflödet på resan

• Snabb USB-driven scanner

Oroa dig aldrig för att glömma laddare med en enhet
som fungerar med endast en USB-kabel, vilket minimerar
krångel och minskar tiden det tar att börja scanna

• Intuitiv pappershantering

Scanna tillförlitligt en mängd olika dokument från A4papper till kvitton och visitkort i plast. Avancerade
funktioner för dokumentavkänning justerar automatiskt
scanningsinställningarna så att du kan uppnå optimala
resultat vid varje scanning

• Miljöanpassad

Miljöanpassad förpackning med energibesparande, låg
strömförbrukning

PRODUKTSORTIMENT

imageFORMULA R40

TEKNISKA DATA

ALLMÄN
PRODUKTINFORMATION
Typ

USB-driven, arkmatad mobil scanner för A4

Scanningssensorenhet

CMOS CIS 1-sensor med en rad

Optisk upplösning

600 dpi

Ljuskälla

RGB-lysdiod

Scanningssida

Framsida/baksida/dubbelsidigt

Gränssnitt

USB 2.0

Mått (B x D x H)

Stängt fack: 285 (B) x 95 (D) x 40 (H) mm
Öppet fack: 285 (B) x 257 (D) x 174 (H) mm

Vikt

Cirka 0,9 kg

Strömkrav

Ström via USB 2.0-buss: 0,5 A

Strömförbrukning

2,5 W eller mindre (energisparläge 1,5 W)

Driftsmiljö

Temperatur: 10 °C till 32,5 °C
Luftfuktighet: 25 % till 80 % relativ luftfuktighet

SCANNINGSSPECIFIKATIONER
Svartvitt

12 sidor/minut /14 sidor/minut

Färg

9 sidor/minut /10 sidor/minut

Utskriftsupplösning

150/200/300/400/600 dpi

Utskriftsläge

Färg, gråskala, svartvitt

Daglig användningskapacitet

Cirka 500 scanningar

DOKUMENTSPECIFIKATIONER
Bredd

50,8–216 mm

Längd

70 – 356 mm

Tjocklek

64–128 g/m² (0,08–0,15 mm)

Visitkortsscanning

Bredd: 49 mm
Längd: 85 mm
Tjocklek: 128–225 g/m² (0,15–0,3 mm)

Plastkortsscanning

Bredd: 54 mm
Längd: 86 mm
Tjocklek: mindre än 1,4 mm
(Reliefkort kan scannas)

Pappersseparering

Mellanläggsmetod

Matarkapacitet

20 ark

ÖVRIGA FUNKTIONER
–

Avkänning av sidstorlek, automatisk inställning av
upplösning, bakgrundsutjämning, teckenframhävning,
färgbortfall/färgförbättring, snedhetskorrigering,
detektering av dubbelmatning, kantframhävning,
bildrotation, moaré-eliminering, förhandsscanning,
eliminering av genomfärgning/bakgrund, hoppa över
tomma sidor, textförbättring, textriktningsavkänning.

MEDFÖLJANDE
PROGRAMVARA
Windows

Inbyggd CaptureOnTouch Lite-scanningsprogramvara
(Windows 8.1/10 – 32/64 bitar)

Mac

Inbyggd CaptureOnTouch Lite-scanningsprogramvara
(macOS 10.12/10.13/10.14/10.15)

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Mellanlägg, matningshjul

TILLBEHÖR

USB-kabel

Friskrivning
Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.
Förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.
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