DR-2020U
Snadné, rychlé a
všestranné skenování.
you can

Skenujte bez námahy
a s maximálním výkonem.
Skener DR-2020U se snadno ovládá a poskytuje rychlé osobní skenování při nízkých nákladech
a bez omezení kvality. Navíc je tento univerzální skener vybaven několika bezkonkurenčními
funkcemi na úsporu energie, a tak vám umožní zvýšit produktivitu a současně šetřit životní
prostředí.

Moderní design.
Skener DR-2020U je navržen pro použití v běžné kanceláři či malé firmě. Je kompaktní a elegantní s lesklou černou
povrchovou úpravou. Umožňuje ve třech režimech skenovat nejrůznější dokumenty, knihy, důvěrné archivní záznamy
i vizitky zákazníků.

Vyšší kvalita obrazu.
Zvyšte produktivitu díky oboustrannému skenování stejně vysokou rychlostí černobíle i barevně – 20 stran za minutu
nebo 40 obrazů za minutu (při rozlišení 200 dpi). Díky jedinečným funkcím Canon pro zpracování obrazu produkuje
DR-2020U snímky jedinečné kvality. Vynikajících výsledků docílíte použitím funkcí jako odstranění děr vazby,
automatická detekce velikosti stránky, oprava zkosení či rozpoznání orientace textu.

jednostránkový
režim

dvoustránkový
režim

DR-2020U A4 na výšku – 200 dpi

Skener DR-2020U je příkladem snahy společnosti
Canon nabízet snadno ovladatelné a všestranné
skenery, které vám pomohou zvýšit produktivitu.

Neobyčejně všestranné skenování.

Snadno použitelný skenovací nástroj.

Uživatelé mohou například založit až 50 stran dokumentů do
automatického podavače, nebo mohou ručně skenovat důvěrné
dokumenty či knihy na plochém skenovacím skle.

CaptureOnTouch nabízí dvě metody skenování: „Scan First“
(Nejdřív skenovat) umožní uživateli dokument nejprve
oskenovat, a potom vybrat vhodný formát a místo určení,
zatímco „Select Scan Job“ (Vybrat úlohu skenování) umožňuje
provést skenování rychleji použitím předkonfigurovaného
tlačítka, kdy je snímek automaticky uložen do předvoleného
formátu a místa. Například formuláře s žádostí o přijetí do
pracovního poměru mohou být automaticky odesílány do
osobního oddělení elektronickou poštou.

Výkonné aplikace.

Kromě toho je zde také podavač pro automatické skenování až
15 vizitek a rychlé zachycení informací o kontaktech. Software
BizCard zkonvertuje pořízená data do přehledné digitální
databáze, jako např. složky elektronické pošty, odkud lze
kontakty snadno získat a pracovat s nimi.

Se skenery Canon mohou osobní uživatelé nebo podniky posílat
obrazové soubory přímo do aplikace SharePoint® nebo jiných
aplikací, jako např. PaperPort. Mezi další užitečný software
dodávaný se skenerem DR-2020U patří Canon CapturePerfect
3.0, Presto! BizCard Reader, Nuance OmniPage a Adobe Acrobat
Standard.

Ušetřete peníze s vestavěnými
funkcemi pro úsporu energie.
Skener DR-2020U je dokladem dlouhodobého úsilí společnosti
Canon o ochranu životního prostředí. Je vybaven celou řadou
funkcí na úsporu energie, takže vám pomůže snížit náklady
a současně i dopad na životní prostředí. Skener DR-2020U
splňuje normy programu Energy Star a díky nové technologii se
automaticky zapne nebo vypne při připojení k počítači.

Jednoduchá obsluha na jeden dotek.
Se skenerem DR-2020U může bez problémů pracovat prakticky
kdokoliv. Stiskem jediného tlačítka na názorném ovládacím panelu
lze provést skenování a odeslat snímky na tiskárnu, uložit do
souboru nebo odeslat elektronickou poštou. Uživatelé tak budou
moci zvládat rutinní i složité úlohy mnohem snáze a rychleji.
Skenování jediným tlačítkem šetří čas a námahu, zjednodušuje
celý proces skenování a snižuje možnost chyb.

Specifikace: imageFORMULA DR-2020U
Typ

Univerzální plochý skener s ADF na formát A4

FUNKCE PRODUKTU

2x CCD senzor

Automatická detekce velikosti stránky a oprava zkosení

1200 dpi

Vynechání prázdné stránky

CCFL: fluorescenční lampa se studenou katodou (Cold-Cathode
Fluorescent Lamp)

Rozpoznání orientace textu

Přední/zadní/obě strany

Nastavení oblasti skenování

Rozhraní

High Speed USB 2.0

Automatické vypnutí/zapnutí s PC

Rozměry

440 (Š) × 400 (H) × 180 (V) mm

Detekce zavedení dvou listů po délce

Přibl. 7,8 kg

Registrování úlohy/uživatele (až 50 úloh)

Snímač dokumentů
Optické rozlišení
Zdroj světla
Snímaná strana

Hmotnost
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
Provozní prostředí
Soulad s ekologickými standardy

Vynechání barvy (RGB)/Zvýraznění (RGB)

100–240 V AC (50/60 Hz)

Separace dávek

Skenování 33 W, Režim spánku 3,7 W, Vypnuto 0,5 W

SOFTWARE V DODÁVCE
Ovladače ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/
Vista/7)
CapturePerfect 3.0
CaptureOnTouch
Adobe Acrobat Standard
Nuance PaperPort
Nuance OmniPage
Presto! BizCard Reader

10–32,5 °C; vlhkost: 20–80 % RV
ENERGY STAR

RYCHLOST SNÍMÁNÍ* Na výšku (A4)
ČB/Šedá škála
Barevně

Simplex

Duplex

200/300 dpi

20 str./min.

40 obr./min.

200 dpi

20 str./min.

40 obr./min.

300 dpi

13 str./min.

12 obr./min.

VELIKOST DOKUMENTU
Velikost (ADF)

Šířka

139,7–216 mm

Délka

100–355,6 mm

Size (Flatbed)

Šířka

Max. – 297 mm

Délka

Max. – 216 mm

ADF

50–128 g/m2 (0,05–0,15 mm)

Z plochy

Max. – 25 mm

Tloušťka

Vizitky

Spotřební materiál
Denní provozní zatížení

Separační podložka, jednotka podávacího válce
Přibl. 1000 sken./den

*Skutečná rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci daného systému
a parametrech počítače.

Velikost: 49–55 mm x 85–91 mm
Tloušťka: 128–300 g/m2 (0,15–0,35 mm)

Režim dlouhých dokumentů
Separace papíru
Kapacita podavače
Výstupní rozlišení

Není podporován
Separační podložkou
50 listů (80 g/m2)
150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi,
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

VÝSTUPNÍ REŽIM
Binární
Odstíny šedé
Barevně

ČB/Difúze chyb/Advanced Text Enhancement I a II
Odstíny šedé 8 bitů (256 úrovní)
24bitové barvy
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