JEDNODUCHÝ
A SPOLEHLIVÝ
STOLNÍ SKENER

•

Snadné použití
Užívejte si rychlé a jednoduché skenování s intuitivním uživatelským
rozhraním, které vám umožní stisknutím jednoho tlačítka skenovat, upravit
a dokončit práci. Navíc si můžete nastavit až 9 běžných úloh pro ještě vyšší
jednoduchost a efektivitu.

•

Snadná instalace a nastavení
Díky integrovanému multifunkčnímu instalačnímu programu můžete
skener nainstalovat v několika jednoduchých krocích. Funkce automatické
aktualizace softwaru zajišťuje aktuálnost aplikace CaptureOnTouch
a ovladačů Canon, což vždy zaručí kvalitní a spolehlivé služby.

•

Přesný a konzistentní
Použijte spolehlivý podavač na 60 listů od společnosti Canon a v rámci
jednoho snadného procesu skenujte různé typy dokumentů o rozdílných
tvarech a velikostech. Můžete skenovat vše, od dokumentů ve standardním
formátu A4 až po různě silné či tenké dokumenty, jako jsou průkazy,
účtenky, pohlednice a dokumenty dlouhé až 3 m.

•

Maximalizace produktivity
Ušetřete čas s oboustranným skenováním o rychlosti až 40 stran za
minutu. Pokročilé funkce pro zpracování obrazu, jako jsou automatická
detekce velikosti, korekce zkosení dokumentů, orientace textu a detekce
barev, umožňují skenovat bez neustálého upravování nastavení či třídění
dokumentů.

Produktivita bez námahy
u vás doma nebo v prostředí
malé kanceláře

•

Skenování do cloudu
Skenujte s lehkostí různé typy dokumentů jediným dotykem. převádějte je
do formátů vhodných k úpravě nebo je jednoduše nahrajte do vaší oblíbené
cloudové aplikace

•

Vysoká kvalita a vynikající design
Stylové, mimořádně kompaktní stolní zařízení, které konzistentně poskytuje
vynikající kvalitu obrazu. Zachyťte jemné detaily s pokročilou funkcí
vylepšení textu, díky které budou kopie ostré a skvěle čitelné, což je ideální
pro dokumenty se slabým světlým textem nebo vzorovaným pozadím

•

Nákladová efektivita
Snižte režijní náklady a svůj dopad na životní prostředí současně. Produkty
řady imageFORMULA společnosti Canon nabízí působivě nízkou spotřebu
energie: 22 W nebo méně při práci a 1,4 W nebo méně v režimu spánku.

PRODUKTOVÁ ŘADA

imageFORMULA R10

TECHNICKÉ
ÚDAJE
OBECNÉ INFORMACE
O PRODUKTU
Typ

Stolní skener s automatickým podavačem

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)

Zavřené přihrádky: 291 × 250 × 245 mm
Otevřené přihrádky: 291 × 600 × 382 mm

Hmotnost

Přibližně 2,8 kg

Požadavky na napájení

100 až 240 V AC (50/60 Hz)

Příkon

Skenování: 22 W nebo méně
Režim spánku: 1,4 W nebo méně
Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně

Provozní prostředí
SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ
Černobíle

40 stran za minutu / 80 snímků za minutu

Barevně

30 stran za minutu / 60 snímků za minutu

Rozlišení výstupu

Automatická detekce, 100/150/200/240/300/400/600 dpi

Režim výstupu

Automatická detekce, černobíle, rozptyl chyb, pokročilé
vylepšení textu, pokročilé vylepšení textu II, 256 úrovní
šedé, 24bitové barvy

Doporučené denní pracovní
využití

Přibližně 4 000 skenů

SPECIFIKACE DOKUMENTŮ
Šířka

50,8 až 216 mm

Délka

54 až 356 mm

Tloušťka

22 až 209 g/m² (0,04 až 0,25 mm)

Režim dlouhého dokumentu

Až 3 000 mm

Skenování vizitek

Formát: 50 × 85 mm nebo větší
Tloušťka: méně než 0,45 mm

Skenování plastových karet

Velikost: 54 mm × 86 mm
Tloušťka: méně než 1,4 mm
(Embosované karty jsou podporovány)

Oddělování papíru

Systém Retard Roller

Kapacita podavače

60 listů (80 g/m²)

DALŠÍ FUNKCE
-

Automatická detekce barev, automatická detekce velikosti
stránky, automatické nastavení rozlišení, vyhlazení pozadí,
oddělování dávek, zvýraznění znaků, vypuštění barev /
vylepšení barev, korekce sklonu, detekce dvojitého podání,
zvýraznění okrajů, skenování Folio, otočení snímku, redukce
moaré, MultiStream, předběžné skenování, prevence
prosvítání / odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky,
vylepšení textu, rozpoznání orientace textu, trojrozměrná
korekce barev, ultrazvuková detekce dvojitého podání,
uživatelské předvolby

PŘILOŽENÝ SOFTWARE
Windows

Ovladač TWAIN (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 –
32bitová/64bitová verze), software pro skenování Canon
CaptureOnTouch,
software Readiris PDF, software Cardiris Business Card

Mac

Ovladač TWAIN (macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15),
software pro skenování CaptureOnTouch

Spotřební materiál

Sada podávacích koleček

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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