EGYSZERŰ ÉS
MEGBÍZHATÓ
ASZTALI
SZKENNER

•

Egyszerű használat
Élvezze a gyors és egyszerű beolvasást az intuitív felhasználói felületnek
köszönhetően, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a beolvasást,
szerkesztést és véglegesítést, valamint akár 9 rutinfeladat létrehozását, így a
kezelés még egyszerűbbé és hatékonyabbá válik

•

Egyszerű telepítés és beállítás
Telepítse a szkennert néhány egyszerű lépésben, egy integrált, teljes
körű telepítővel. Az automatikus szoftverfrissítés funkció biztosítja,
hogy a CaptureOnTouch alkalmazás és a Canon illesztőprogramok
mindig naprakészek legyenek, így garantálva a kiváló minőséget és a
megbízhatóságot

•

Pontos és egységes
A Canon megbízható, 60 lapos adagolójával egy egyszerű művelettel
beolvashat különböző típusú, formájú és méretű dokumentumokat, így a
szabványos A4-es mérettől kezdve a vastag és vékony papírokon keresztül
(mint például azonosítókártyák, nyugták és képeslapok), egészen a 3 méter
hosszúságú dokumentumokig mindent beolvashat

•

A produktivitás maximalizálása
Takarítson meg időt az akár 40 lap/perc sebességű kétoldalas beolvasással.
A fejlett képfeldolgozási funkciók, mint például az automatikus oldalméretfelismerés, a dokumentumkiegyenesítés, a szövegtájolás és a színfelismerés
révén nincs szükség a dokumentumok rendezésére, illetve a beállítások
módosítására beolvasás közben

Termelékenység kis
erőfeszítéssel otthoni vagy kis
méretű irodai környezetben

•

Beolvasás a felhőbe
A különböző dokumentumtípusokat egyszerűen, egyetlen érintéssel
beolvashatja, hasznos formátumba konvertálhatja szerkesztéshez, vagy
feltöltheti kedvenc felhőalapú alkalmazásába

•

Kimagasló minőség és megjelenés
Stílusos, ultrakompakt asztali készülék, amely folyamatosan kiváló
képminőséget biztosít. Szkennelje be a legapróbb részleteket is a
fejlett szövegjavítás segítségével, és készítsen jól olvasható, makulátlan
másolatokat. A funkció ideális halvány szövegekhez vagy mintás hátterű
dokumentumokhoz

•

Költséghatékonyság
Csökkentse az általános költségeit és egyben óvja is a környezetet
A Canon imageFORMULA sorozata lenyűgözően alacsony
energiafogyasztást kínál, használat közben 22 W vagy kevesebb, alvó
üzemmódban pedig 1,4 W vagy kevesebb fogyasztásra számíthat

TERMÉKVÁLASZTÉK

ImageFORMULA R10

MŰSZAKI
ADATOK
ÁLTALÁNOS
TERMÉKINFORMÁCIÓK
Típus

Asztali lapbehúzós szkenner

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 tálcákkal: 291×250×245 mm
Nyitott tálcákkal: 291×600×382 mm

Tömeg

kb. 2,8 kg

Áramellátás

100–240 V AC (50/60 Hz)

Energiafogyasztás

Szkennelés: legfeljebb 22 W
Készenléti üzemmód: legfeljebb 1,4 W
Kikapcsolt áramellátással: legfeljebb 0,1 W

Üzemeltetési feltételek
BEOLVASÁSI JELLEMZŐK
Fekete-fehér

40 lap/perc / 80 kép/perc

Színes

30 lap/perc / 60 kép/perc

Kimeneti felbontás

Automatikus érzékelés, 100/ 150 / 200/ 240/ 300/ 400/
600 dpi

Kimeneti mód

Automatikus érzékelés, fekete-fehér, hibaeloszlás, speciális
szövegjavítás I, speciális szövegjavítás II, 256 szintű
szürkeárnyalatos, 24 bites színmélység

Ajánlott napi terhelhetőség

kb. 4000 beolvasás

DOKUMENTUM JELLEMZŐI
Szélesség

50,8–216 mm

Hosszúság

54–356 mm

Vastagság

20–209 g/m² (0,04–0,25 mm)

Hosszú dokumentum mód

akár 3000 mm

Névjegykártya-beolvasás

Méret: 50×85 mm vagy ennél nagyobb
Vastagság: kevesebb mint 0,45 mm

Műanyag kártyák beolvasása

Méret: 54×86 mm
Vastagság: kevesebb mint 1,4 mm
(Dombornyomott kártya támogatva)

Papírszétválasztás

Visszagörgős módszer

Adagolókapacitás

60 lap (80 g/m²)

Egyéb jellemzők
-

Automatikus színfelismerés, automatikus oldalméretfelismerés, automatikus felbontásbeállítás, háttérsimítás,
leválogatás, karakterkiemelés, színkiejtés/színjavítás,
kiegyenesítés, kettősbehúzás-felismerés, élkiemelés, ívlap
beolvasása, képforgatás, moaré csökkentése, MultiStream,
előszkennelés, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/
háttér eltávolítása, üres oldal kihagyása, szövegjavítás,
szövegtájolás felismerése, háromdimenziós színkorrekció,
ultrahangos kettősbehúzás-felismerés, felhasználói
beállítások

TARTOZÉK SZOFTVER
Windows

TWAIN illesztőprogram (Windows 7 SP1 / 8,1 / 10 32bit/64bit), Canon CaptureOnTouch szkennerszoftver,
Readiris PDF szoftver, Cardiris Business Card szoftver

Mac

TWAIN illesztőprogram (macOS 10,12/10,13/10,14/10,15),
CaptureOnTouch szkennerszoftver

Fogyóeszközök

Átadógörgő-készlet

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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