KOMPAKTNÍ
SKENER
DOKUMENTŮ

skvělý pro vytížené pracovní skupiny
a prostředí pro styk se zákazníky.
Kompaktní a výkonný
Vysoce kompaktní a výkonný stolní skener imageFORMULA DR-C230
se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivou manipulací s papírem,
která umožňuje skenovat dokumenty různých formátů a velikostí,
včetně pasů.

Výhody
•	Svou produktivitu ještě víc zvýšíte díky oboustrannému skenování
rychlostí až 60 obr./min
•	Jedno kompaktní zařízení umožňuje snadno skenovat různé typy
dokumentů, včetně pasů
•	Výjimečně spolehlivá manipulace s papírem a odolná konstrukce
vás zbaví starostí
•	Díky tichému provozu, kompaktní konstrukci a elegantnímu
designu zvýší zařízení kvalitu vašeho pracovního prostředí

DR-C230
RYCHLOST
ČERNOBÍLÉHO TISKU:
30 str./min

ZVÝŠENÍ
PRODUKTIVITY:
60 str./min

KAPACITA VYUŽITÍ:
3 500 SKENŮ
DENNĚ

AUTOMATICKÝ
PODAVAČ DOKUMENTŮ
na 60 listů

SOFTWARE

imageFORMULA DR-C230
Navržený s ohledem na potřeby zákazníků

Precizní manipulace s papírem

Při vývoji odolného podavače dokumentů
a robustní konstrukce skeneru imageFORMULA
DR-C230 jsme zohlednili názory zákazníků.
Zařízení ukazuje jasný pokrok v kvalitě
zpracování skenerů této třídy a snadno zvládne
naskenovat i 3 500 položek denně. Automatický
podavač na 60 listů zvyšuje produktivitu tím,
že spolehlivě podává sady dokumentů různých
formátů a typů: od pasů a plastových karet přes
formáty A4 a A3 (v režimu Folio) po až 3 metry
dlouhé dokumenty.

Skener imageFORMULA DR-C230 zajišťuje
plynulé pracovní postupy a nabízí výkonný,
vysoce kvalitní mechanizmus podávání, který
ve své třídě přináší nejspolehlivější skenování
různých dokumentů, včetně velice tenkých papíru
o gramáži od 27 g/m². Ultrazvuková detekce
dvojitého podání (DFD) a funkce uvolnění po
dvojitém podání (DFR) umožňují rychle znovu
spustit skenování a minimalizují prostoje.

Vysoce výkonné flexibilní aplikace
Skener imageFORMULA DR-C230 nabízí
výjimečně kvalitní funkce, které jsou mezi skenery
této třídy průlomové a které pomáhají zvyšovat
produktivitu. Model imageFORMULA DR-C230
skenuje vysokou rychlostí 30 str./min a 60 obr./
min a je tak skvělou všestrannou volbou pro
podniková oddělení a pracovní skupiny. Zařízení
se vyznačuje tichým chodem a kompaktním,
atraktivním designem, takže v bankách, hotelích,
nemocnicích, na úřadech a v podobných
organizacích bude ozdobou pracovišť, jejichž
úkolem je kontakt s klienty.

Snadná obsluha
Skener imageFORMULA DR-C230 disponuje
pestrou paletou vysoce kvalitních funkcí
zpracování obrazu. Mezi tyto funkce patří
automatická detekce velikosti stránky, orientace
textu a barev, vylepšování textu a korekce sklonu.
Ovládací panel je uživatelsky přívětivý a díky
možnosti skenovat stisknutím jediného tlačítka
zrychluje a usnadňuje práci.

Intuitivní skenování
S uživatelsky přívětivým rozhraním
CaptureOnTouch od Canonu můžete
snadno skenovat papírové dokumenty
do digitálních archivů a ukládat je
nebo odesílat na různá místa včetně
cloudových služeb. Součástí rozhraní je
plně automatický režim, který poskytuje
zjednodušené skenování s vysoce kvalitními
výsledky. Díky vestavěné technologii OCR
můžete vytvářet prohledávatelné soubory
PDF a ukládat často prováděné operace do
místní nabídky.

Pokročilé ovládání skenování
CapturePerfect od společnosti Canon je
skenovací aplikace, která vám umožní plně
využít všechny výkonné funkce skenerů
imageFORMULA. Umožňuje efektivní
dávkové skenování a podporuje ovladač
Kofax VRS, který zajišťuje vylepšenou
kvalitu snímku. Pokročilé funkce zpracování
zahrnují automatické oddělování dávek,
zónové OCR (optické rozpoznávání
znaků), široký výběr možností zobrazení
dokumentů a flexibilní možnosti pro cíl
skenování.

3

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ INFORMACE
O PRODUKTU

Skenování vizitek

Formát: 50,8 × 85 mm nebo větší
Tloušťka: méně než 0,45 mm

Typ

Stolní skener s automatickým podavačem

Jednotka skenovacího
snímače

Jednořádkový snímač CMOS CIS

Skenování plastových
karet

Velikost: 53,9 × 85,5 mm
Tloušťka: 0,76 mm (embosované karty jsou
podporované až do tloušťky 1,4 mm)

Optické rozlišení

600 dpi

Skenování pasů

Tloušťka až 4 mm (přes vodicí fólii)

Světelný zdroj

RGB LED

Oddělování papíru

Systém Retard Roller

Skenovací strana

Přední/zadní/oboustranné

Kapacita podavače

60 listů (80 g/m2)

Rozhraní

High Speed USB 2.0

Rozměry (Š × H × V)

Zavřené přihrádky: 291 × 253 × 231 mm
Otevřené přihrádky: 291 × 603 × 363 mm

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Hmotnost

Přibl. 2,8 kg

Požadavky na napájení

100 až 240 V AC (50/60 Hz)

Spotřeba energie

Skenování: 19 W nebo méně
Režim spánku: 1,4 W nebo méně
Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně

Provozní prostředí

10 až 32,5 °C
Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 80 %

Vyhovění normám na
ochranu životního
prostředí

RoHS a ENERGY STAR

Automatická detekce velikosti stránky, korekce
sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění
barev (RGB), vylepšení barev (RGB), automatická
detekce barev, oříznutí stínu, MultiStream,
volitelné nastavení gamma, vynechání prázdné
stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování,
oddělování dávek pomocí prázdného bílého listu
nebo patch kódu, redukce moaré, ochrana před
prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí,
úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu,
automatické nastavení rozlišení, uvolnění po
dvojitém podání, detekce dvojitého podání
(ultrazvukový snímač, délka)

PŘILOŽENÝ SOFTWARE

SPECIFIKACE
SKENOVÁNÍ
Černobíle

30 str./min / 60 obr./min

Barva

30 str./min / 60 obr./min

Rozlišení výstupu

150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi,
300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Režim výstupu

Černobíle / rozptyl chyb / pokročilé vylepšování
textu, pokročilé vylepšování textu II, 8bitové
stupně šedé (256 úrovní), 24bitové barvy

Doporučené denní
pracovní využití

Přibl. 3 500 skenů

SPECIFIKACE
DOKUMENTŮ

Windows

Ovladač ISIS/TWAIN
(Windows 7 SP1 / 8.1 / 10. Windows Server 2008
R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016)
CapturePerfect
CaptureOnTouch V4

Mac

Ovladač TWAIN, kompatibilní se systémem Mac
OS 10.10, 10.11, 10.12.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Sada podávacích koleček, vodicí fólie (pas), vodicí
fólie (A4)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka plochého skeneru 102, jednotka
plochého skeneru 201, modul čárových kódů,
modul dvourozměrných čárových kódů

Šířka

50,8 až 216 mm

Délka

54 až 356 mm

Zřeknutí se odpovědnosti

Tloušťka
Režim dlouhého
dokumentu

27 až 209 g/m² (0,06 až 0,25 mm)
Max. 3 000 mm

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje jsou stanoveny na základě
standardních testovacích metod společnosti Canon.
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Příslušenství
Jednotka plochého skeneru A4 102

Jednotka plochého skeneru A3 201

Skenujte vázané knihy, časopisy a křehká
média až do formátu A4 přidáním snadno
připojitelné (přes rozhraní USB) volitelné
jednotky plochého skeneru 102. Jednotka
plochého skeneru bezproblémově
spolupracuje s hlavním skenerem při
plynulém duálním skenování, při kterém
můžete použít stejnou funkci zdokonalení
kvality obrazu pro libovolný sken.

Užijte si plynulé duální skenování
s přídavnou jednotkou plochého skeneru
Canon 201 a vyberte si skenery Canon
imageFORMULA poskytující větší
univerzálnost a přesnost při skenování
knih, časopisů a křehkých dokumentů až
do formátu A3.
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