Rychlý, štíhlý
a přenosný skener
pro pracovníky na
cestách a domácí
uživatele
P-208II
Přenosný skener dokumentů
(s volitelnou Wi-Fi jednotkou WU10)

you can

Automatický podavač
s kapacitou 10 listů,
vysokorychlostní oboustranné
skenování a volitelné připojení
přes Wi-Fi – to jsou přednosti, které
předurčují tento skener k maximalizaci produktivity vaší
práce, bez ohledu na to, kde je třeba přiložit ruku k dílu.
Skener P-208II je lehký a kompaktní. Na stole
zabere asi tolik místa, jako klasické pravítko. Proto
je ideálním řešením pro pracovníky na cestách
a domácí uživatele.
Mobilní skenování bez kompromisů
imageFORMULA P-208II nabízí pracovníkům
na cestách i uživatelům v kancelářích velmi
rychlé oboustranné barevné skenování – až
16 obr./min při rozlišení 200 dpi. Zachovejte si
vysokou produktivitu i na cestách s pomocí
integrovaného automatického podavače
dokumentů s kapacitou 10 listů, který vám
v rámci jedné operace umožní pohodlně
dávkově skenovat dlouhé dokumenty, jako jsou
například smlouvy. Skener P-208II je jen
o málo větší než standardní pravítko a váží
pouhých 600 gramů. Proto jej budete moci bez
problémů kamkoli přenést. P-208II je navíc
kompatibilní se standardními PC i počítači Mac
a mobilními zařízeními s operačním systémem
Apple iOS a Android.* To je zárukou maximální
flexibility.
* Při použití volitelné jednotky WU10.

RYCHLOST
ČERNOBÍLE

RYCHLOST
BAREVNĚ

DENNÍ PROVOZNÍ
ZATÍŽENÍ

AUTOMATICKÝ
PODAVAČ
DOKUMENTŮ

8 str./min nebo
16 obr./min

8 str./min nebo
16 obr./min

100 skenů/den

10 listů

Zapojte a skenujte
s CaptureOnTouch Lite
Zásluhou nastavitelné funkce automatického
spuštění můžete začít skenovat
bezprostředně po připojení USB kabelu!
Skener P-208II je vybaven softwarem
CaptureOnTouch Lite, takže nemusíte
stahovat žádné další ovladače ani aplikace.
Stačí skener zapojit a můžete skenovat.

Intuitivní zpracování obrazu
Pestrá škála vestavěných funkcí pro
zpracování obrazu vám pomůže dosáhnout
špičkových výsledků. P-208II nabízí například
automatickou detekci barev, rozpoznání
orientace textu nebo vylepšení textu, s jejichž
pomocí dosáhnete optimální kvality
skenovaných obrazů. Plně automatický režim
se pak postará o volbu nejlepšího nastavení
pro vaše dokumenty a současně výrazně
urychlí práci.

Skenujte všechny typy dokumentů
Protože si skener P-208II poradí skutečně
s pestrou škálou médií, je skvělým zařízením
pro domácí uživatele i firmy. Pracovníci ve
firmách mohou skenovat jak smlouvy na
standardním papíru formátu A4, tak
dokumenty nepravidelné velikosti, jako jsou
například navštívenky nebo čipové karty.
To vše pohodlně i mimo kancelář.
Výjimečně štíhlý a lehký

P-208II oceníte také při domácím využití.
Skvěle pomůže se skenováním účtů a díky
obrazovému režimu si hravě poradí i se
skenováním starých fotografií.

Podavač dokumentů s kapacitou 10 listů
a podporou oboustranného skenování

Skenujte bezdrátově do chytrých zařízení s volitelnou Wi-Fi jednotkou WU10. Tato
jednotka je perfektním doplňkem skeneru P-208 a umožní vám skenovat přímo na
mobilní telefony, tablety a PC.
Volitelná Wi-Fi jednotka WU10

Sdílení přímo do cloudových aplikací a pracovních
postupů

Wi-Fi jednotka WU10 umožňuje bezdrátově skenovat do mobilních
zařízení, aniž byste se museli připojovat k síťovému bodu přes kabel.
Po instalaci aplikace Wireless Connection Setup Tool a Network Monitor
mohou podniky rovněž nastavit bezdrátové skenování do stolních PC.
Jednotka WU10 je vybavena dobíjecí lithium-iontovou baterií, která při
plném nabití poskytne energii k naskenování až 400 obrazů. Jednoduše
připojte svůj mobilní skener Canon přes rozhraní USB a vychutnejte si
rychlé mobilní skenování kdykoli a kdekoli.

Aplikace CaptureOnTouch Mobile
Skenujte přímo do svého iPhonu®, iPadu® nebo libovolného zařízení se
systémem Android díky bezplatné aplikaci CaptureOnTouch Mobile.
Tato aplikace nabízí vyspělé nástroje pro zpracování obrazu, včetně
automatické detekce velikosti stránky, korekce sklonu nebo vynechání
prázdné stránky. Díky tomu získáte špičkový obraz při každém použití.

imageFORMULA
P-208II a WU10

Skenování přímo do PC a mobilních zařízení

Stáhněte si zdarma aplikaci CaptureOnTouch Mobile z Google
Play (zařízení se systémem Android) nebo Apple App Store
(zařízení se systémem iOS).

Výkonný a intuitivní software zvýší vaši produktivitu
P-208 bude skvělým partnerem pro zařízení s operačním systémem Mac i Windows. Balík špičkového softwaru 
pro stolní počítače vám pomůže získat z vašeho skeneru maximum.

Moduly pro cloudové služby
Intuitivní software vám umožní snadno a rychle dosáhnout výsledků
špičkové kvality. CaptureOnTouch využívá grafické uživatelské
rozhraní s možností skenování do různých souborových formátů
včetně PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX a PNG.  CaptureOnTouch
umí rovněž odesílat informace přímo do systémů pro správu dat
(kompatibilní se systémy Windows i Mac).

Software CaptureOnTouch obsahuje
moduly pro připojení ke cloudu
a službám ECM, jako jsou například
Evernote, Google Drive™,
Microsoft SharePoint®, SugarSync,
OneDrive (pouze v operačním
systému Windows) a Dropbox.

Jedinečné pohodlí a přenosnost na cestách. Software integrovaný do
skeneru P-208II zajišťuje rychlé a bezproblémové připojení, aniž byste
museli instalovat ovladače nebo jakýkoli jiný software (kompatibilní
se systémy Windows i Mac).

Skenujte navštívenky, převádějte a organizujte důležité informace do
databáze s možností vyhledávání (kompatibilní se systémy
Windows i Mac).

Intuitivní grafické
uživatelské rozhraní
aplikace
CaptureOnTouch

Lepší připojení ke cloudu

Specifikace pro imageFORMULA P-208II
Typ
Snímač skenovací jednotky
Optické rozlišení
Zdroj světla
Skenovací strana
Rozhraní
Rozměry
Hmotnost
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
Provozní prostředí
Ekologické normy

Stolní skener s podáváním listů
Dvouřádkový senzor CMOS CIS
600 dpi
RGB LED
Přední/zadní/oboustranně
High Speed USB 2.0
Se zavřeným zásobníkem: 312,5 (Š) × 56,5 (H) × 40 (V) mm
S otevřeným zásobníkem: 312,5 (Š) × 89,5 (H) × 40 (V) mm
cca 600g
Napájení přes USB (500 mA)
Skenování: 2,5W, Pohotovostní režim: 1,5 W, Vypnuté napájení:
0,5 W
10–32,5 °C (50–90,5 °F), Vlhkost: 25–80 % RH
RoHS a ENERGY STAR

         RYCHLOST SKENOVÁNÍ1			
(A4, na výšku)               
ČB / Stupně šedé
Barevně
SPECIFIKACE
DOKUMENTU
Šířka
Délka
Tloušťka
Skenování karet
Separace papíru
Kapacita podavače
VÝSTUP
Rozlišení
Režim

  200 dpi / 300 dpi
                   200 dpi
                   300 dpi

SPECIÁLNÍ FUNKCE

PŘILOŽENÝ SOFTWARE
Pro operační systém Windows

P-208II
Jednostranně
8 str./min
8 str./min
6 str./min

Oboustranně
16 obr./min
16 obr./min
12 obr./min

Pro Mac OS
		

50,8 – 216 mm
70–356 mm
52–209 g/m2 (0,06–0,22 mm)
54 × 86 × 1,4 mm (Podpora skenování embosovaných karet)
Separační podložka
10 listů (64g/m2)
150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi,
600 × 600 dpi
Černobíle, pokročilé vylepšení textu II, 256 úrovní šedé (8 bitů),
24bitové barvy

Volitelné příslušenství

Spotřební zboží
Doporučené denní
provozní zatížení
1 
2

 utomatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu,
A
trojrozměrná korekce barev, automatická detekce barev, korekce
stínů, vylepšení textu, přednastavená křivka gama korekce,
skenovací panel, skenování náhledu, otočení obrazu, vynechání
prázdné stránky, výběr strany skenovaného dokumentu, nastavení
oblasti skenování, rozpoznání orientace textu, nepřetržité
skenování, zvýraznění hran, potlačení moaré, ochrana před
prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu,
vyhlazení pozadí, oříznutí stínu (možnost zapnout/vypnout),
aplikace korekcí vhodných pro fotografie, detekce dvojitého
podávání (podle délky)
Ovladač ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8)
CaptureOnTouch2
CaptureOnTouch Lite2
Presto! BizCard Reader
Modul: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, OneDrive a Dropbox
Ovladač TWAIN
CaptureOnTouch2
CaptureOnTouch Lite2
Presto! BizCard Reader
Modul: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, Dropbox
Wi-Fi jednotka Canon WU10
Silex C-6600GB skenovací a tiskový server
Pouzdro pro přenášení
Separační podložka
100 skenů/den

Rychlost skenování závisí na specifikacích počítače a nastavení funkcí.

Sady SDK (Software Developer Kits) určené pro vývojáře systémů jsou dostupné přes Canon
Business Solutions Developer Programme – www.canon.europe.com/bsdp

Některá vyobrazení byla simulována za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze
standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento leták a specifikace produktu byly
zpracovány před uvedením produktu na trh. Konečné specifikace se mohou změnit bez předchozího
upozornění. ™ a ©; Všechny názvy společností nebo výrobků jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích nebo v
odpovídajících zemích.

Specifikace pro volitelnou Wi-Fi jednotku WU10
Typ
Rozměry: (Š × H × V)
Hmotnost
Rozhraní
Napájení	
Počet skenů na jedno nabití:
(A4, 200 dpi, barevně)
Spotřeba energie

Volitelná Wi-Fi jednotka a napájecí jednotka
125 × 71 × 31,7 mm
Hlavní jednotka: 125 g / Baterie: 44,5 g
Hostitelské USB pro připojení skeneru
IEEE802.11b/g/n
Napájecí adaptér nebo lithium-iontová baterie
400 obrazů (při plném nabití)
Maximální spotřeba: 13,2 W / Vypnuto: 0,5 W

Specifikace Wi-Fi
Provozní režim
Přenosová rychlost:
(teoretické hodnoty)
Frekvence
Zabezpečení Wi-Fi
Přiložený software	
Pro operační systém
Mac a Windows
Podpora operačních
systémů pro mobilní zařízení
Spotřební zboží

Režim přístupového bodu a režim stanice
IEEE802.11b: Max. 11 Mb/s
IEEE 802.11 g: 54 Mb/s
IEEE 802.11 n: 300 Mb/s
2,4 GHz
WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) WEP (64/128 bitů)
Podpora WPS (Wi-Fi Protected set-up)

Canon Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor
Aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android a Apple iOS
Lithium-iontová baterie LP-E10
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