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Ultrakompakt, megbízható
teljesítményt nyújtó, 
sokoldalú A3-as 
lapolvasó

A3-as irodai lapolvasó

Sokoldalú A3-as dokumentumadagolójának és 
egyedülállóan kompakt kialakításának köszönhetően 
az imageFORMULA DR-M1060 tökéletesen alkalmas 
a különféle típusú dokumentumok megbízható 
beolvasására, miközben kis helyet foglal – ezért ideális 
választás az olyan helyhiánnyal küzdő irodák számára, 
ahol A3-as méretű dokumentumokat kell beolvastatni.

Egyedi, helytakarékos kialakítás

Az egyedülállóan kompakt kialakítású DR-M1060-as 
A3-as lapolvasó ideális választás az olyan nagyvállalati 
osztályok vagy decentralizált fiókirodák számára, ahol 
A3-as méretű dokumentumok beolvasására van szükség, 
ám kevés a hely az íróasztalokon. A felhasználók kedvelni 
fogják a kényelmes használatot lehetővé tevő elülső 
oldali lapadagolót és kimeneti kialakítást, különösen az 
A3-as méretű dokumentumok kezelésekor.
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ROBUSZTUS, RUGALMAS, KEVESEBB HELYET FOGLALÓ A3-AS LAPOLVASÓ.

Kivételes képfeldolgozási minőség

Élvezze a tökéletes képminőséget a DR-M1060 számos 
fejlett képfeldolgozási funkciójának, többek között a fejlett 
szövegjavításnak köszönhetően, amely még a halvány betűs 
eredeti példányokból is tisztán olvasható képeket készít. A 
további funkciók, mint például az automatikus színfelismerés, az 
automatikus méretfelismerés és kiegyenesítés, a szövegtájolás 
korrigálása és a testre szabható színkiejtés pedig még tovább 
javítják a képminőséget és a színvisszaadást.

Nagyteljesítményű szkennelés, tartós üzemre tervezett 
konstrukció

Kompakt külseje ellenére a DR-M1060-as készülék robosztus 
felépítésének köszönhetően a nagy volumenű szkennelést 
is lehetővé teszi napi akár 7500 dokumentumnyi beolvasási 
kapacitásával. Ultragyors, A4-es dokumentumok esetén akár 
120 kép/perc kétoldalas lapolvasási sebességének és 60 
lapos dokumentumadagolójának köszönhetően kimagaslóan 
hatékony, ezért ideális választás a gyors tempót diktáló üzleti 
környezetekben.

Ultraintelligens, ultrahatékony üzemeltetés

A ferde adagolás érzékelési és az ultrahangos dupla adagolás 
érzékelési funkciónak köszönhetően a DR-M1060 csökkenti 
a hibákat és időt takarít meg a szkennelés folyamán. A 

kényelmes dupla adagolás utáni indítás (DFR) funkció lehetővé 
teszi a beolvasás folytatását az olyan különleges esetekben, 
amikor a készülék helytelenül észlel dupla adagolást, például 
borítékok vagy ráragasztott címkét tartalmazó dokumentumok 
beolvasása esetén. A felhasználók időt takaríthatnak 
meg azáltal, hogy egy üres elválasztólap alkalmazásával 
automatikusan szétválasztják a dokumentumkötegeket.

Megbízható, sokoldalú papírkezelés

A DR-M1060 maximális fokú rugalmasságot kínál a 
dokumentumok kezelése területén azáltal, hogy a felhasználók 
két adagolási módszer közül választhatnak: az alapértelmezett 
beállítás a lapfordításos papírtovábbítás, az egyenes továbbítás 
pedig akkor használható, ha az egyenes továbbításos tálca 
nyitva van. A robusztus adagoló mechanizmusnak köszönhetően 
egyszerűen beolvashatók a különféle típusú hordozók, így például 
dombornyomott/plasztik kártyák, vastag és vékony 
adathordozók – és akár max. 3 m hosszúságú dokumentumok is. 
Szükség esetén a felhasználók A1-es méretű dokumentumokat is 
beolvastathatnak a fólió mód alkalmazásával.
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Intuitív beolvasó szoftver, amellyel gyorsan és egyszerűen 
érhetők el prémium minőségű eredmények. Olvasson be 
többféle formátumba, például PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP 
és PPTX fájlokba; küldjön képeket közvetlenül az adatkezelő 
alkalmazásokba, például a SharePoint-ba a zökkenőmentes, 
atékony dokumentumkezelési unkafolyamatok biztosításához. A 
rutinjellegű beolvasási feladatokhoz akár 9 szkennelési feladatot is 
regisztrálhat a gyors, pontos feldolgozás érdekében.

A kifejezetten az üzleti szempontból kritikus kötegelt beolvasási 
feladatokra tervezett CapturePerfect alkalmazás megtekintési 
lehetőségek széles skáláját nyújtja, emellett rugalmasan 
megadhatók olyan szkennelési célhelyek, mint például 
szkennelés mappába, e-mailbe vagy SharePointba.

Takarítson meg pénzt a hatékonyság jelentős növelése 
mellett az automata képfeldolgozási és dokumentumkezelési 
funkcióval, amelynek köszönhetően mindig kiváló képminőség 
érhető el. Az iparág élvonalába tartozó képalkotási minőséget 
biztosító KOFAX VRS jobb olvashatóságot és pontosabb optikai 
karakterfelismerést tesz lehetővé, így kevesebb alkalommal van 
szükség a beolvasás megismétlésére.

Az eCopy PDF Pro Office egy hatékony, egyszerűen 
használható asztali alkalmazás, amelynek segítségével a 
felhasználók minden eddiginél egyszerűbben hozhatnak létre, 
szerkeszthetnek és konvertálhatnak PDF dokumentumokat.

A LEGÚJABB SZOFTVEREKKEL 
ELLÁTVA

Hosszú papír 
beolvasása



• 
Az imageFORMULA DR-M1060 műszaki jellemzői

Típus Asztali lapadagolós lapolvasó

Dokumentumolvasás-érzékelő 1 soros CMOS CIS érzékelő

Optikai felbontás 600 dpi

Fényforrás RGB LED

Olvasási oldal Elülső oldal / hátoldal / kétoldalas

Interfész Nagysebességű USB 2.0

Méretek Zárt tálcákkal: 424 (szé) mm x 246 (mé) mm x 120 (ma) mm
Nyitott tálcákkal: 424 mm (szé) x 440 mm (mé) x 210 mm (ma)

Súly Kb. 6,1 kg

Áramellátás Váltakozó áram, 100 – 240 V (50 / 60 Hz)

Teljesítményfelvétel Lapolvasásnál: max. 32,5 W, alvó módban: max. 2,5 W, 
kikapcsolt állapotban: max. 0,5 W

Üzemeltetési feltételek 10 - 32.5˚C (50 - 90.5˚F), Humidity: 20 - 80% RH

előírásoknak való megfelelés RoHS and ENERGY STAR®

BEOLVASÁSI SEBESSÉG1  A4-es álló A4-es fekvő

Fekete-fehér / zürkeárnyalatú 200 dpi 40 oldal/perc / 
80 kép/perc

60 oldal/perc / 
120 kép/perc

 300 dpi 40 oldal/perc / 
80 kép/perc

60 oldal/perc / 
120 kép/perc

Színes 200dpi 40 oldal/perc / 
80 kép/perc

60 oldal/perc / 
120 kép/perc

 300 dpi 30 oldal/perc / 
60 kép/perc

40 oldal/perc / 
80 kép/perc

DOKUMENTUM JELLEMZŐI

Szélesség 50,8 mm – 300 mm

Hosszúság 70 mm – 432 mm

Lapfordításos továbbítás Egyenes továbbítás

Vastagság 0,04 mm – 0,15 mm 
(27 – 128 g/m2)

0,04 mm – 0,3 mm 
(27 – 255 g/m2)

Kártyabeolvasás - 54 mm x 86 mm x 1,4 mm 
(dombornyomásos 
kártyabeolvasás támogatása)

Névjegykártya - 50,8 mm – 91 mm (vastagság 
380 g/m2 0,45 mm vagy 
kisebb)

Hosszú dokumentum - Max. 3000 mm-ig

Papírszétválasztás Fékezőgörgős módszer (visszafelé forgó elválasztógörgő)

Adagolókapacitás 60 lap (A4-es, 80 g/m2)

KIMENET

Felbontás 100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 
240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 
600 dpi x 600 dpi

Üzemmód Automatikus felismerés, fekete-fehér, hibaeloszlás, fejlett 
szövegjavítás, fejlett szövegjavítás II, 8 bites szürkeárnyalat: 
(256 szint), 24 bites színmélység

SPECIÁLIS FUNKCIÓK Automatikus oldalméret-felismerés, kiegyenesítés, 
színkiejtés (RGB), színjavítás (RGB), színtörlés, automatikus 
színfelismerés, szövegtájolás, MultiStream, előzetes beolvasás, 
kötegszétválasztás (patch kód / üres oldal), képelforgatás, 
üres oldal kihagyása, fólió, tűzőkapocs-érzékelés, ferde lap 
érzékelése, csíkozódás csökkentése, átszivárgás megelőzése / 
háttér eltávolítása, betűkiemelés, háttérsimítás, árnyékeltávolítás, 
imprinter opció, automatikus felbontásbeállítás, ponttörlés, 
bevágás eltávolítása, gyors helyreállítás, dupla adagolás 
érzékelése (ultrahangos érzékelővel / hossz alapján), dupla 
adagolás utáni indítás (DFR)

TARTOZÉK SZOFTVER

Windows operációs 
rendszerhez

ISIS / TWAIN illesztőprogram (Microsoft Windows XP Pro / XP 
Home / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2012) 
CapturePerfect 3.12

CaptureOnTouch2

Nuance eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS (AIPE motorral)

Opciók 101-es A4-es síkágyas lapolvasó
201-es A3-as síkágyas lapolvasó
vonalkód modul, 2D vonalkód modul
Silex SX-DS-4000U2 (USB–hálózati kártya átalakító)

Fogyóeszközök Exchange Roller Kit

Ajánlott napi terhelhetőség 7500 beolvasás/nap

1  A beolvasási sebesség a számítógép jellemzőitől és a funkcióbeállításoktól függhet.
2  A szoftverfejlesztői készletek és eszközök a Canon Business Solutions fejlesztői programján 

keresztül érhetők el: www.canon-europe.com/bsdpp.

Az extra előnyök valódi különbséget 
jelentenek
A DR-M1060-as készülék számos olyan 
opcionális kiegészítővel rendelkezik, amelyek 
használatával a felhasználók még hatékonyabbá 
tehetik munkájukat. Az opcionális A4-es 
és A3-as síkágyas lapolvasó egységeknek 
köszönhetően a felhasználók kötött könyveket, 
folyóiratokat és törékeny adathordozókat is 
beszkennelhetnek. Az USB-vel csatlakoztatható, 
kettős beolvasási üzemmódban is működtethető 
síkágyas egységek zökkenőmentesen 
együttműködnek a DR-M1060-as készülékkel, 
aminek köszönhetően bármely beolvasásnál 
azonos képminőség-javító funkciók 
alkalmazhatók. A szintén elérhető 2D vonalkód 
modul lehetővé teszi a QR kódok, a PDF417 és az 
adatmátrix formátumok felismerését.

Opcionális A3-as 201-es 
síkágyas lapolvasó

Opcionális A4-es 101-es 
síkágyas lapolvasó
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