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Kompakt 
dokumentumszkenner 
leterhelt munkacsoportok 
és ügyfeleket kiszolgáló 
létesítmények számára
 

Kompakt és hatékony

Az imageFORMULA DR-C240 ultrakompakt és 
hatékony asztali lapolvasó, amelyet robusztus kialakítás 
és megbízható papírkezelés jellemez, és többféle 
dokumentumméret és -formátum, többek között 
útlevelek rögzítésére alkalmas.

Előnyök

•  Növelje a termelékenységet a gyors kétoldalas 
beolvasással akár 90 kép/perc sebességig

•  Olvasson be könnyedén különböző típusú 
dokumentumokat, többek között útleveleket 
egyetlen kompakt készülékkel

•  Élvezze a kiváló papírkezelési megbízhatóságnak és 
a tartós kialakításnak köszönhető nyugalmat

•  Jobb munkakörnyezeti feltételek a csendes 
működésnek, kompakt kialakításnak és elegáns 
megjelenésnek köszönhetően

90 kép/
perc

60 lapos 
automati-
kus doku-
mentuma-

dagoló

4000 
beolvasás/

nap

45 oldal/
perc



 

KOMPAKT KIALAKÍTÁS, HATÉKONY FUNKCIÓK

HATÉKONY ÉS 
MEGBÍZHATÓ

Kifejezetten az ügyfelek igényeinek 
megfelelően tervezték meg

Az imageFORMULA DR-C240 
robusztus kialakítása és strapabíró 
dokumentumadagolója az ügyfelektől 
kapott visszajelzések közvetlen eredménye. 
A kidolgozás minősége terén előrehaladást 
jelent az ilyen lapolvasók szegmensében, 
és akár naponta 4000 dokumentumot is 
könnyedén beolvas. A termelékenység 
maximalizálásáról a 60 lapos automatikus 
dokumentumadagoló gondoskodik, 
amely megbízható módon kezeli a 
különböző méretű dokumentumokból 
és hordozótípusokból álló kötegeket: az 
útlevelektől és a műanyag kártyáktól a 
kétoldalas A4-es, A3-as (ívlapos móddal) és 
akár 3 m hosszúságú dokumentumokig.

Nagy teljesítményű és rugalmas 
alkalmazások

Az imageFORMULA DR-C240 elsőrangú 
kidolgozási minősége és a termelékenységet 
középpontba állító funkciói áttörést 
jelentenek ebben az értékszegmensben. 
Gyors beolvasást kínál akár 45 oldal/
perc, illetve 90 kép/perc sebességen, így 
az imageFORMULA DR-C240 magától 
értetődő választást jelent a sokoldalú 
feladatok ellátásához megfelelő készüléket 
kereső irodák és munkacsoportok számára. 
Csendes működése – és kompakt, mutatós 
asztali kialakítása – kiváló benyomást tesz 

az ügyfelekre az ügyfélkapcsolati irodákban 
és az ügyfélszolgálatokon, pl. bankokban, 
szállodákban, kórházakban és kormányzati 
hivatalokban.

Precíziós papírkezelés

A munkafolyamatok folyamatosságának 
biztosítása érdekében az imageFORMULA 
DR-C240 hatékony, kiváló minőségű 
lapadagoló mechanizmust tartalmaz, amely 
a kategória legmegbízhatóbb készülékévé 
teszi a különböző dokumentumok, 
többek között az ultravékony papírfajták 
beolvasása terén már 27 g/m2 értéktől. Az 
ultrahangos kettősbehúzás-érzékelő és 
kettősbehúzás-feloldási (DFR) funkció 
lehetővé teszi a beolvasás gyors 
újraindulását, így minimálisra 
csökkenti az állásidőt. 

Könnyű kezelhetőség

Az imageFORMULA  
DR-C240 képfeldolgozási 
funkciók széles választékát 
kínálja. Ezek közé tartozik  
az automatikus oldalméret-  
és szövegirány-észlelés,  
a szövegjavítás, a kiegyenesítési 
funkció és az automatikus 
színfelismerés. A felhasználóbarát 
kezelőpanel lehetővé teszi a kezelők 
számára az egygombos beolvasást –  
ez pedig felgyorsítja és leegyszerűsíti  
a beolvasási feladatokat. 



GAZDAG 
SZOFTVERCSOMAG

SZOFTVEREK

Hatékony PDF-felügyelet

Hatékony, egyszerűen használható alkalmazás PDF-fájlok 
megtekintéséhez, létrehozásához, szerkesztéséhez és 
konvertálásához. A Nuance eCopy PDF Pro Office teljes körű 
jelölési, annotálási és szerkesztési funkciókat biztosít, és többek 
között automatikus űrlapmező-felismerési funkcióval ellátott, 
kitöltendő űrlapok létrehozását is lehetővé teszi. Emellett 
dokumentumbiztonsági és -aláírási eszközök teljes csomagját is 
magában foglalja.

Fejlett szkennervezérlés

A Canon CapturePerfect beolvasási alkalmazása lehetővé teszi az 
imageFORMULA szkennerek kínálta összes hatékony funkció teljes 
körű kiaknázását. A szoftver hatékony tömeges beolvasást tesz 
lehetővé, továbbá támogatja a Kofax VRS illesztőprogramot, így 
kiváló képminőséget biztosít. A fejlett képfeldolgozási funkciók között 
megtalálható többek között az automatikus kötegszétválasztás és a 
részenkénti optikai karakterfelismerés a dokumentummegjelenítési 
lehetőségek széles választékával, valamint rugalmasan megadható 
különféle beolvasási célhelyekkel egyetemben.

Intuitív beolvasás

A Canon CaptureOnTouch felhasználóbarát kezelői felületével 
egyszerű a papíralapú dokumentumok digitális archívumba 
történő beolvasása, mentése és több célhelyre, többek között 
felhőszolgáltatásokba való elküldése. A szoftver teljesen automatikus 
üzemmódja egyszerűsített beolvasást tesz lehetővé és kiváló 
minőséget biztosít. A beépített optikai karakterfelismerő technológia 
segítségével kereshető PDF-fájlokat készíthet, a gyakorta végzett 
műveleteket pedig elmentheti a gyorsbillentyűk menübe.

Kofax VRS illesztőprogram a kiváló képminőségért

A Kofax VRS segítségével minden alkalommal kiváló 
képminőséget érhet el. Az automatikus képfeldolgozásnak 
és dokumentumkezelésnek köszönhetően egyszerűbbé és 
könnyebbé válik a beolvasás. Az iparág élvonalának minőségét 
képviselő képalkotás jobb olvashatóságot, pontosabb optikai 
karakterfelismerést tesz lehetővé, így kevesebb alkalommal van 
szükség a beolvasás megismétlésére. Ennek eredményeképpen a 
termelékenység jelentős növelése révén pénzt és időt takaríthat meg.
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Kiegészítők

101-es síkágyas lapolvasó egység

Olvasson be ragasztókötött 
könyveket, folyóiratokat és törékeny 
adathordozókat akár A4-es méretig 
az USB kábellel egyszerűen 
csatlakoztatható opcionális 101-es 
síkágyas lapolvasó segítségével. A 
síkágyas lapolvasó zökkenőmentesen 
együttműködik a fő szkennerrel kettős 
beolvasási üzemmódban, amelynek 
köszönhetően bármely beolvasásnál 
azonos képminőség-javító funkciók 
alkalmazhatók. A nyitott fedéllel 
történő nagy sebességű, nagy 
felbontású (1200 dpi) beolvasást 
egyedülálló, állítható fedél és 
környezetifény-korrigáló funkció 
támogatja.

201-es síkágyas lapolvasó egység

Élvezze ki a zökkenőmentes 
kettős beolvasási üzemmód 
előnyeit a Canon 201-es síkágyas 
lapolvasó bizonyos típusú Canon 
imageFORMULA szkennerekhez 
való csatlakoztatásával, ami tovább 
fokozza a sokoldalúságot és a 
pontosságot az akár A3-as méretű 
könyvek, folyóiratok és törékeny 
dokumentumok beolvasásánál. 
Ezzel a nagyteljesítményű síkágyas 
lapolvasóval mindössze 3,5 
másodperc alatt olvashat be A3-as 
méretű adathordozókat.

Típus Asztali lapbehúzós lapolvasó

Beolvasó 
érzékelőegység

CMOS CIS 1 soros érzékelő

Optikai felbontás 600 dpi

Fényforrás RGB LED

Lapolvasási oldal Első/Hátsó/Kétoldalas

Csatlakozó Nagy sebességű USB 2.0

Méretek (szé x mé x ma) Zárt tálcákkal: 291 x 253 x 231 mm Nyitott tálcákkal: 
291 x 603 x 363 mm

Tömeg Kb. 2,8 kg

Teljesítményigény AC 100–240 V (50/60 Hz)

Energiafogyasztás Lapolvasásnál: max. 19 W Alvó módban: max. 1,4 W 
Kikapcsolt állapotban: max. 0,1 W

Üzemeltetési feltételek 10–32,5 °C Páratartalom: 20–80% (relatív)

Környezetvédelmi 
előírásoknak való 
megfelelés

RoHS és ENERGY STAR

BEOLVASÁSI SEBESSÉG
Fekete-fehér 200 dpi: 45 oldal/perc (egyoldalas) /  

90 kép/perc (kétoldalas)  
300 dpi: 45 oldal/perc (egyoldalas) /  
90 kép/perc (kétoldalas)

Színes 200 dpi: 30 oldal/perc (egyoldalas) /  
60 kép/perc (kétoldalas)  
300 dpi: 20 oldal/perc (egyoldalas) /  
40 kép/perc (kétoldalas)

DOKUMENTUM 
JELLEMZŐI
Szélesség 50,8–216 mm

Hosszúság 54–356 mm

Vastagság 27–209 g/m2 (0,06–0,25 mm)

Hosszú dokumentum 
mód

max. 3000 mm 

Névjegykártya-
beolvasás

Méret: 50,8 x 85 mm vagy nagyobb Vastagság: Max. 
0,45 mm

Műanyag kártyák 
beolvasása

Méret: 53,9 x 85,5 mm Vastagság: 0,76 mm 
(a dombornyomott kártyák legfeljebb 1,4 mm 
vastagságig támogatottak)

Útlevél-beolvasás Legfeljebb 4 mm vastagságig (hordozólap 
segítségével)

Papírszétválasztás Visszagörgős módszer

Adagolókapacitás 60 lapos (80 g/m2)

KIMENET
Kimeneti felbontás 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi,  

300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Kimeneti mód Fekete-fehér/hibaeloszlás/speciális szövegjavítás/
speciális szövegjavítás II, 8 bites szürkeárnyalat (256 
szintű), 24 bites színmélység

Ajánlott napi 
terhelhetőség

Kb. 4000 beolvasás

SPECIÁLIS FUNKCIÓK Automatikus oldalméret-felismerés, kiegyenesítés, 
háromdimenziós színjavítás, színkiejtés (RGB), 
színjavítás (RGB), automatikus színfelismerés, 
árnyékeltávolítás, MultiStream, módosítható gamma 
beállítások, üres oldal kihagyása, ívlapos mód, 
beolvasott terület beállítása, dokumentumazonosító, 
kötegelválasztás fehér, üres lappal vagy 
dokumentumazonosítóval, moaré csökkentése, hátoldal 
láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, 
kontrasztelrendezés, háttérsimítás, árnyékeltávolítás, 
automatikus felbontásbeállítás, kettősbehúzás-feloldás, 
kettősbehúzás-érzékelő (ultrahangos érzékelő, hossz 
alapján)

TARTOZÉK SZOFTVER ISIS / TWAIN illesztőprogram (Windows VISTA SP2 
/ 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 
R2) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro 
Office Kofax VRS Beépülő modul: Beépülő modul: 
EMC Captiva Cloud Runtime Controls

FOGYÓESZKÖZÖK ÉS 
KIEGÉSZÍTŐK
Fogyóeszközök  Tartalékgörgő-készlet, hordozólap (útlevelekhez), 

hordozólap (A4-es lapokhoz)

Kiegészítők 101-es síkágyas lapolvasó egység, 201-es síkágyas 
lapolvasó egység, vonalkód modul, 2D kód modul

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg 
(ellenkező megjegyzés hiányában).

Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.


