Výkonný skener
s intuitivní
obsluhou.
DR-C120
DR-C130
Kompaktní stolní skenery

you can

Vysoce výkonné skenery s mimořádně
kvalitním zpracováním obrazu
DR-C120 a DR-C130 jsou profesionální skenery, které nabízejí špičkovou kvalitu skenů a kompletní balík
užitečného softwaru. Jsou ideální nejen do prostředí s velkými objemy skenovaných dat, ale také tam,
kde se skenuje jen příležitostně.
Vysoce produktivní skenování
Oba skenery umožňují rychlé oboustranné skenování – model
DR-C120 až 20 str./min nebo 40 obr./min a model DR-130 až
30 str./min nebo 60 obr./min barevně i černobíle. Tyto skenery jsou
dále vybaveny automatickým podavačem na 50 listů, který vám
umožní rychleji skenovat dávky dokumentů a zvýšit tak efektivitu
zpracování informací.

Připojení ke cloudu
Vytvářejte digitální pracovní toky, které vám umožní skenovat
přímo do aplikací v cloudu, jako jsou Evernote, Google Docs
nebo Microsoft SharePoint. Informace můžete rychle
naskenovat a sdílet s kýmkoli na světě. Díky efektivnější práci
s informacemi zvýšíte svou produktivitu.

Špičková kvalita obrazu
Tyto stolní skenery jsou velmi intuitivní a skenování s nimi je snadné
a rychlé. Zásluhou celé řady vyspělých funkcí pro zpracování obrazu
dosáhnete špičkových výsledků při každém skenování. Mezi tyto
funkce patří například automatická detekce barev, rozpoznání
orientace textu nebo vynechání prázdné stránky. K dispozici je rovněž
vyspělá funkce korekce sklonu, která detekuje a narovnává
dokumenty, které jsou vkládány nakřivo, a navíc inteligentně detekuje
i zkosený text v naskenovaných obrazech. Tím se vyhnete
opětovnému skenování dokumentů a zajistíte bezproblémové
a nepřerušované skenování.

Kompaktní a všestranné provedení
Vzhledem ke svým kompaktním rozměrům se tyto skenery skvěle
hodí na pracovní stoly a na přepážky, kde často není místa nazbyt.
Skenery DR-C120 i DR-C130 jsou vybaveny uzpůsobitelným
vysouvacím zásobníkem pro dokumenty, který můžete používat ve
třech polohách – otevřený, zavřený a napůl otevřený. Tuto vlastnost
oceníte zejména na vytížených pracovištích.

Spolehlivá technologie podávání papíru
Díky inovativním konstrukčním prvkům od společnosti Canon
dokážou oba skenery zpracovat pestrou škálu médií od
tlustých embosovaných karet a dokumentů A3 v režimu
Folio až po dokumenty o délce 3 metry. Spolehlivé podávání
papíru zajišťuje ultrazvuková detekce dvojitého podání
(pouze DR-C130), která rychle odhalí špatně podané listy.
Funkce uvolnění po dvojitém podání (DFR) umožňuje
v určitých případech dvojité podání ignorovat a pokračovat.
Tuto funkci využijete například u obálek nebo dokumentů
opatřených lístkem s poznámkou.

Intuitivní funkce
Tyto skenery byly navrženy s cílem usnadnit integraci informací do
digitálního firemního prostředí. Proto nabízí celou řadu
inteligentních funkcí. Tlačítku pro spuštění skenování na přední
straně skeneru DR-C120/DR-C130 můžete například přiřadit často
používané úlohy. Ty pak můžete spouštět jediným stiskem tohoto
tlačítka a výrazně tak urychlit každodenní skenování.

Ekologický provoz
Skenery DR-C120/DR-C130 jsou nesmírně energeticky účinné. Ve
srovnání s podobnými skenery spotřebovávají poloviční množství
energie. Aby byla úspora energie co nejvyšší, jsou skenery nastaveny
tak, že se při vypnutí počítače rovněž automaticky vypnou.

Skenování karet

RYCHLOST
ČERNOBÍLE
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DENNÍ PROVOZNÍ
ZATÍŽENÍ

AUTOMATICKÝ
PODAVAČ
DOKUMENTŮ

DR-C130

30 str./min

30 str./min

2 000 skenů/den

50 listů

DR-C120

20 str./min

20 str./min

1 500 skenů/den

50 listů

Intuitivní software je zárukou mimořádných výsledků
Modely DR-C120/DR-C130 jsou doplněny
balíkem výkonného softwaru, který vám
pomůže dosáhnout profesionálních výsledků
a rychle využít potřebné informace.
CaptureOnTouch je aplikace, která vám
pomůže snadněji a rychleji dosáhnout
prémiové kvality skenů. Obsahuje funkce,
které vám ušetří čas, včetně plně
automatického režimu nabízejícího
zjednodušené operace skenování, a také
tlačítka rychlé volby skenování pro rychlé
a efektivní spouštění úloh. CaptureOnTouch je
zárukou vysoké flexibility, jelikož podporuje
skenování do souborů různých formátů,
například PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP
a PPTX. CaptureOnTouch umí rovněž
odesílat informace přímo do aplikací pro
správu dat.
CapturePerfect je řešení optimalizované
pro skenování důležitých úloh a kompletní
využití výkonných produkčních funkcí těchto
skenerů. Zahrnuje celou řadu možností
zobrazení, včetně miniatur a hromadného
zobrazení, spolu s flexibilním výběrem
cílového umístění skenování, jako je
například skenování do složky, e-mailu
nebo aplikace SharePoint.

Nuance eCopy PDF Pro Office podporuje
tvorbu standardních souborů ve formátu
PDF a převádí PDF dokumenty na
editovatelné soubory. Uživatelé tak mohou
pracovat s potřebnými informacemi a díky
jejich efektivní výměně spolupracovat lépe
než kdykoli předtím.
Nuance Omnipage převádí původní tištěné
dokumenty do editovatelných elektronických
souborů pomocí OCR.
Presto! BizCard umožňuje skenovat
navštívenky a převádět a organizovat
informace do databáze s možností
snadného vyhledávání.
Nuance PaperPort je aplikace pro správu
souborů známá svým intuitivním
a uživatelsky příjemným grafickým
rozhraním, s jehož pomocí lze snadno
ukládat, organizovat a načítat digitální
dokumenty.

Kofax VRS (pouze u DR-C130) vám
pomůže dosáhnout špičkové kvality obrazu
při každém skenování. Díky automatickému
zpracovávání obrazu a manipulaci s
dokumenty je skenování jednodušší
a snazší. Špičková kvalita zpracování obrazu
zlepšuje čitelnost dokumentu a zvyšuje
přesnost rozpoznání znaků (OCR), což
výrazně snižuje potřebu opakovaného
skenování. A jaké budou důsledky? Ušetříte
čas i peníze a zároveň podstatně zvýšíte svou
produktivitu.

Přidejte jednotku plochého skeneru
101: zvýšíte produktivitu na
maximum
Volitelná jednotka plochého skeneru 101 je
ideálním doplňkem pro modely DR-C120
a DR-C130. Jednotka plochého skeneru se
skvěle hodí pro skenování vázaných a
křehkých dokumentů – jedinečná funkce
zastínění okolního světla umožňuje
skenovat s otevřeným krytem, což značně
urychluje celý proces skenování. Přesný
snímač s rozlišením 1 200 dpi je zárukou
vynikající kvality obrazu.

Specifikace pro intuitivní stolní skenery DR-C120 a DR-C130 pro pracovní skupiny
Typ
Snímač skenovací jednotky
Optické rozlišení
Světelný zdroj
Skenovací strana
Rozhraní
Rozměry
Hmotnost
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
		
Provozní prostředí
Vyhovění normám na ochranu
životního prostředí

Stolní skener s podáváním listů
Jednořádkový senzor CMOS CIS
600 dpi
RGB LED
Přední / zadní / oboustranné
High Speed USB 2.0
Se zavřeným zásobníkem: 298 (Š) × 160 (H) × 160 (V) mm
S otevřeným zásobníkem: 298 (Š) × 245 (H) × 490 (V) mm
Přibližně 1,8 kg
AC 220–240 V (50/60 Hz)
DR-C120: Skenování: 11,5 W nebo méně, Režim spánku: 1,6 W
nebo méně, Vypnuté napájení: 0,3 W nebo méně
DR-C130: Skenování: 16 W nebo méně, Režim spánku: 1,8 W
nebo méně, Vypnuté napájení: 0,3 W nebo méně
10 - 32.5SDgrC (50–90,5SDgrF), Vlhkost: 20–80 % RH
RoHS a ENERGY STAR

RYCHLOST SKENOVÁNÍ*		
(A4, na výšku)
Černobíle/stupně šedi
200 dpi / 300 dpi
			
Barevně
200 dpi
			
		
300 dpi
			

DR-C120		
20 str./min nebo
40 obr./min
20 str./min nebo
40 obr./min
12 str./min nebo
24 obr./min

DR-C130

30 str./min nebo
60 obr./min
30 str./min nebo
60 obr./min
15 str./min nebo
30 obr./min

VELIKOST DOKUMENTŮ
Šířka
Délka
Tloušťka
Skenování karet

50,8–216 mm
53,6–355,6 mm
52–128 g/m2 (0,06–0,15 mm)
Šířka: 53,9 mm Délka: 85,5 mm Tloušťka: 0,76 mm
(Podpora embosovaných karet)
Režim Dlouhý dokument		3 000 mm max. (nastavitelné v Ovládacích panelech MS Windows)
Separace papíru
Systém Retard Roller
Kapacita podavače
50 listů (80 g/m2)

VÝSTUP
Rozlišení
		
Režim

150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi,
600 × 600 dpi
Černobílý, Rozptyl chyb, Vyspělé zdokonalení textu, Vyspělé
zdokonalení textu II, 256 úrovní šedé (8 bitů), 24bitové barvy,
Automatická detekce barev

SPECIÁLNÍ FUNKCE	Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná
korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (červená),
automatická detekce barev, MultiStream, přednastavená křivka
gama korekce, vynechání prázdné stránky, režim Folio, nastavení
oblasti skenování, zvýraznění hran, potlačení moaré, ochrana před
prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu,
posunutí barev, zvýraznění znaků, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu,
automatické nastavení rozlišení, uvolnění po dvojitém podání,
detekce dvojitého podání podle délky (ultrazvukový senzor pouze
u modelu DR-C130)
PŘILOŽENÝ SOFTWARE
Pro operační systém Windows

		
		
		
		
		
		

ISIS /TWAIN Driver (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8)
CapturePerfect**
CaptureOnTouch**
eCopy PDF Pro Office
Nuance PaperPort
Nuance OmniPage
Presto! BizCard Reader
Kofax VRS (DR-C130 Only)
EMC Captiva Cloud Toolkit Runtime Controls
Moduly: Evernote, SharePoint, Google Docs

Volitelné příslušenství
		

Jednotka plochého skeneru 101
Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2

Spotřební materiál
Doporučené denní
provozní zatížení
		

Sada náhradních válců
DR-C120: přibližně 1 500 skenů/den
DR-C130: přibližně 2 000 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. methods. Tento leták a specifikace produktu byly
zpracovány před uvedením produktu na trh. product launch. Konečné specifikace se mohou změnit
bez předchozího upozornění. TM a ®: Všechny názvy společností nebo výrobků jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích
nebo v odpovídajících zemích.

Specifikace volitelné jednotky plochého skeneru 101
Typ
Snímač skenovací jednotky
Optické rozlišení
Světelný zdroj
Skenovací strana
Rozhraní
Rozměry
Hmotnost
Požadavky na napájení
Spotřeba energie

Volitelný plochý stolní skener A4
CCD senzor
1 200 dpi
RGB LED
Přední
High speed USB 2.0 (1× typ A, 1× typ B)
290 (Š) × 513 (H) × 88,5 (V) mm
3,5 kg (bez napájecího adaptéru)
DC 24 V; 2,2 A
Skenování: 15,2 W, Pohotovostní režim: 5,1 W,
Vypnuté napájení: Méně než 0,5 W
Provozní prostředí 10–32,5 °C (50–90,5 °F), Vlhkost: 20–80 % RH
Vyhovění normám na RoHS a ENERGY STAR
ochranu životního prostředí
1

RYCHLOST SKENOVÁNÍ1
(A4, na výšku)

Jednotka plochého skeneru 101

Černobíle/stupně šedé 200/300 dpi
Barevně 200 dpi
300 dpi

3 sekundy
3 sekundy
4 sekundy

VELIKOST DOKUMENTŮ
Šířka Až 215,9 mm (až do formátu Legal)
Délka Až 355,6 mm (až do formátu Legal)
Funkce zařízení Detekce velikosti oblasti, Režim zastínění okolního světla (Přebírá
funkce zpracování obrazu z připojených skenerů řady DR)

Rychlost skenování závisí na parametrech počítače a nastavení funkcí.

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 a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích a/
nebo v odpovídajících zemích.
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