ENKEL OG
PÅLITELIG
SKRIVEBORDSSKANNER

Enkel produktivitet hjemme
eller på små kontorer

•

Brukervennlig
Gled deg over rask og enkel skanning med et intuitivt brukergrensesnitt
som gjør at du kan skanne, redigere og fullføre med ett knappetrykk, og
lage opptil ni rutinejobber for ekstra brukervennlighet og effektivitet.

•

Skann til nettsky
Enkel skanning av ulike dokumenttyper med ett trykk, slik at du kan
konvertere dem til nyttige formater for redigering eller opplasting til
favorittnettskyprogrammet ditt.

•

Enkel installasjon og oppsett
Installer skanneren med bare noen få enkle trinn med et integrert alt-i-ettinstalleringsprogram. Automatisk programvareoppdatering sørger for at
CaptureOnTouch-programmet og Canon-driverne alltid er oppdaterte for å
sikre kvalitet og pålitelighet til enhver tid.

•

Overlegen kvalitet og design
En stilig og svært kompakt skrivebordsenhet som leverer konsekvent og
overlegen bildekvalitet. Fang inn fine detaljer med avansert tekstforbedring,
og få skarpe kopier med bedre lesbarhet, perfekt for dokumenter med svak,
lys tekst eller mønstret bakgrunn.

•

Nøyaktig og konsekvent
Skann en bunke med blandede dokumenter av alle former og størrelser i
én enkel prosess med Canons pålitelige 60-arks mater som kan skanne alt
fra standard A4-dokumenter til tykt og tynt papir som ID-kort, kvitteringer,
postkort og dokumenter som er opptil 3 meter lange.

•

Kostnadseffektiv
Reduser både de indirekte kostnadene, og reduser miljøpåvirkningen.
Canons imageFORMULA-serie tilbyr imponerende lavt strømforbruk og
bruker bare 22 W eller mindre når den er i bruk, og 1,4 W eller mindre i
dvalemodus

•

Maksimer produktiviteten
Spar tid med rask tosidig skanning av opptil 40 sider per minutt. Avanserte
bildebehandlingsfunksjoner som automatisk formatgjenkjenning,
forskyvning av dokumenter, tekstretning og fargegjenkjenning betyr at
du ikke trenger å sortere dokumenter eller endre innstillinger ofte under
skanning.

PRODUKTSERIE

imageFORMULA R10

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER
GENERELL INFORMASJON OM
PRODUKTET
Type

Skrivebordsskanner med arkmater

Skanningssensorenhet

1-linjers CMOS CIS-sensor

Optisk oppløsning

600dpi

Lyskilde

RGB LED

Skanneside

Forside/bakside/tosidig

Grensesnitt

USB 2.0

Mål (B x D x H)

Lukket skuff: 291 x 250 x 245 mm
Åpen skuff: 291 x 600 x 382 mm

Vekt

ca. 2,8kg

Krav til strømkilde

AC 100–240 V (50/60 Hz)

Strømforbruk

Skanning: 22 W eller mindre
Dvalemodus: 1,4 W eller mindre
Strøm av: 0,1 W eller mindre

Driftsmiljø
SKANNESPESIFIKASJONER
Svart-hvitt

40 sider per min. / 80 bilder per min.

Farge

30 sider per min. / 60 bilder per min.

Utskriftsoppløsning

Gjenkjenn automatisk, 100/ 150 / 200/ 240/ 300/ 400/
600 dpi

Utskriftsmodus

Gjenkjenn automatisk, svart/hvitt, feilspredning, avansert
tekstforbedring, avansert tekstforbedring II, gråtoner med
256 nivåer, 24-biters farge

Foreslått daglig driftssyklus

ca. 4000 skanninger

DOKUMENTSPESIFIKASJONER
Bredde

50,8–216 mm

Lengde

54–356 mm

Tykkelse

20–209 g/m² (0,04–0,25 mm)

Modus for lange dokumenter

Opptil 3000 mm

Skanning av visittkort

Størrelse: 50 x 85 mm eller større
Tykkelse: mindre enn 0,45 mm

Skanning av plastkort

Størrelse: 54 x 86mm
Tykkelse: mindre enn 1,4mm
(preget kort støttes)

Papirseparering

Valsesystem for å unngå dobbeltmating

Materkapasitet

60 ark (80 g/m²)

ANDRE FUNKSJONER
-

Automatisk fargegjenkjenning, automatisk
formatgjenkjenning, automatisk oppløsning,
utjevning av bakgrunn, bunkeseparasjon, utheving
av tegn, fargebortfall / forbedring av farger,
skjevhetskorrigering, registrering av dobbeltmating,
kantfremheving, folioskanning, bilderotering, moiréreduksjon, MultiStream, forhåndsskanning, hindring av
gjennomslag / fjerning av bakgrunnsfarge, sløyfing av
tom side, tekstforbedring, gjenkjenning av tekstretning,
tredimensjonal fargekorrigering, ultrasonisk registrering
av dobbeltmating, brukerinnstillinger

PROGRAMVARE SOM FØLGER
MED
Windows

TWAIN-driver (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10–32bit/64bit),
Canon CaptureOnTouch-skannerprogramvare,
Readiris PDF-programvare, Cardiris Business Cardprogramvare

Mac

TWAIN-driver (macOS 10.12 / 10.13/ 10.14/ 10.15),
CaptureOnTouch-skanneprogramvare

Forbruksartikler

Ekstra valsesett

Ansvarsfraskrivelse
Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt.
Kan endres uten forvarsel.
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