•

Compacte
documentenscanner voor
dynamische kantoren
en klantgeoriënteerde
omgevingen

Compact en krachtig

Voordelen

De imageFORMULA DR-C240 is een zeer compacte,
robuuste en krachtige desktopscanner met een
betrouwbare papierverwerking waarmee tal van
documenten (inclusief paspoorten) kunnen worden
gescand.

•	Verhoog de productiviteit met scansnelheden tot
90 ipm (dubbelzijdig)

45
ppm

90
ipm

60
vel
ADF

4.000
scans
per dag

•	Scan met één compact apparaat op eenvoudige
wijze verschillende typen en formaten documenten,
zoals paspoorten
• O
 ptimale betrouwbaarheid dankzij superieure
papierverwerking en een duurzame constructie
• M
 aak uw omgeving aangenamer met deze stille,
compacte en elegante scanner

COMPACTE VORMGEVING, KRACHTIGE FUNCTIES

Ontwerp afgestemd op de behoeften van
de klant
De robuuste behuizing en documentinvoer
van de imageFORMULA DR-C240 werden
ontwikkeld in reactie op feedback van
klanten. Deze scanner is een stap vooruit op
het gebied van kwaliteit in zijn segment en
kan moeiteloos 4.000 scans per dag maken.
Uw productiviteit wordt gemaximaliseerd
dankzij de automatische documentinvoer
voor 60 vel, waarmee verzamelingen
documenten van verschillende formaten en
soorten media betrouwbaar in de printer
worden ingevoerd: van paspoorten en
plastic pasjes tot dubbelzijdige A4, A3 (met
folio) en documenten met een lengte van
maximaal 3 meter.
Productieve en flexibele toepassingen
De duurzaamheid en de productiviteitverhogende functies van de
imageFORMULA DR-C240 vormen
een doorbraak in dit prijssegment. De
imageFORMULA DR-C240 scant snel (tot
45 ppm/90 ipm) en is een echte all-rounder
voor kantoren en werkgroepen. Door
de geluidloze werking en de compacte,
aantrekkelijke vormgeving is de printer een
ware aanwinst voor balies, lobbies en op
andere klantenservicepunten, zoals banken,
hotels, ziekenhuizen en overheidskantoren.

Nauwkeurige papierverwerking
Om uw werkprocessen soepel te laten
verlopen, is de imageFORMULA
DR-C240 voorzien van een hoogwaardige
en betrouwbare documentinvoer voor
het scannen van verschillende soorten
documenten, waaronder zeer dun papier
van 27 g/m2. Dankzij de ultrasone detectie
van dubbele invoer en de DFR-functie
(Double Feed Release) kan het scannen
snel opnieuw worden gestart en wordt
downtime tot het minimum beperkt.
Eenvoudige bediening
De imageFORMULA DR-C240
biedt tal van hoogwaardige
beeldverwerkingsfuncties.
Dit zijn o.a. automatische
detectie van paginaformaat
en tekstrichting,
tekstverbetering,
scheefstandcorrectie en
automatische kleurdetectie.
Via het gebruiksvriendelijke
bedieningspaneel kunnen
gebruikers met één druk op
de knop scannen en worden
scantaken sneller en eenvoudiger
uitgevoerd.

STERK EN
BETROUWBAAR

SOFTWARE

UITGEBREID
SOFTWAREPAKKET
Intuïtief scannen
Met de gebruiksvriendelijke interface van Canon's CaptureOnTouch
kunt u op eenvoudige wijze papieren documenten naar uw digitale
archieven scannen en opslaan in en verzenden naar verschillende
bestemmingen, zoals bijvoorbeeld cloudservices. De functie Full
Auto Mode levert een vereenvoudigde scanbediening met resultaten
van hoge kwaliteit. Dankzij de ingebouwde OCR-technologie
kunt u doorzoekbare PDF-bestanden maken en u kunt regelmatig
uitgevoerde handelingen opslaan in snelmenu's.

Geavanceerde scannerfunctionaliteit
Canon’s CapturePerfect is een scantoepassing waarmee u alle
krachtige functionaliteit van imageFORMULA scanners optimaal
kunt gebruiken. U kunt hiermee efficiënt batchscans uitvoeren
en de toepassing ondersteunt de Kofax VRS-driver voor
verbeterde beeldkwaliteit. Geavanceerde verwerkingsfuncties
omvatten automatische scheiding van batches, OCR-zones
(optische tekenherkenning), een uitstekende reeks opties voor
documentweergave en flexibele 'scannen naar'-opties.

Productieve PDF-functionaliteit
Een krachtige en gebruiksvriendelijke toepassing voor het weergeven,
maken, bewerken en converteren van PDF-bestanden. Nuance eCopy
PDF Pro Office biedt een volledige reeks functies voor markeringen,
aantekeningen en bewerkingen, en functies om invulformulieren te
maken met automatische formulierveldherkenning. Daarbij omvat
de toepassing een volledige set tools voor documentbeveiliging en
handtekeningen.

Kofax VRS-driver voor verbeterde beeldkwaliteit
Kofax VRS helpt u altijd de beste beeldkwaliteit te leveren.
Scannen wordt eenvoudiger dankzij de automatische beeld- en
documentverwerking. De toonaangevende beeldkwaliteit verbetert
de leesbaarheid en verhoogt de OCR-tekenherkenning, waardoor
u minder vaak opnieuw hoeft te scannen. Zo verhoogt u uw
productiviteit aanzienlijk en bespaart u tijd en geld.

•
Technische specificaties

Type

Desktop documentscanner

Scansensor

1-lijns CMOS CIS-sensor

Optische resolutie

600 dpi

Lichtbron

RGB LED

Scanzijde

Voor / achter / dubbelzijdig

Interface

High Speed USB 2.0

Afmetingen (B x D x H)

Laden gesloten: 291 x 253 x 231 mm
Laden geopend: 291 x 603 x 363 mm

Gewicht

Circa 2,8 kg

Elektrische aansluiting

AC 100 - 240 V (50/60 Hz)

Energieverbruik

Scannen: 19 W of minder
Slaapstand: 1,4 W of minder
Voeding uit: 0,1 W of minder

Gebruiksomgeving

10 - 32,5 °C
Luchtvochtigheid: 20 - 80% RL

Naleving van wet- en
regelgeving m.b.t. het
milieu

RoHS en ENERGY STAR

Invoercapaciteit
UITVOER
Uitvoerresolutie

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

Uitvoermodus

Zwart-wit, foutdiffusie, geavanceerde
tekstverbetering, geavanceerde tekstverbetering II,
8-bits grijstinten (256 niveaus), 24-bits kleur

Aanbevolen dagelijkse
bedrijfscyclus

Circa 4.000 scans

PRODUCTKENMERKEN

Automatische detectie van paginaformaat,
scheefstandcorrectie, driedimensionale kleurcorrectie,
Colour Dropout (RGB), kleurverbetering (RGB),
automatische kleurdetectie, MultiStream, aanpasbare
gamma-instellingen, lege pagina's overslaan,
foliomodus, scangebied instellen, batchscheiding
met blanco pagina's of patchcode, moiréreductie,
doordruk voorkomen/achtergrond verwijderen,
contrastinstelling, achtergrond afvlakken, schaduw
knippen, automatische instelling van resolutie, Double
Feed Release, detectie dubbele invoer (ultrasone
sensor / op lengte)

MEEGELEVERDE
SOFTWARE

ISIS / TWAIN driver (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 /
8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS
Plug-in: EMC Captiva Cloud Runtime Controls

SCANSNELHEID
Zwart-wit

200 dpi: 45 ppm (1-zijdig) / 90 ipm (2-zijdig)
300 dpi: 45 ppm (1-zijdig) / 90 ipm (2-zijdig)

Kleur

200 dpi: 30 ppm (1-zijdig) / 60 ipm (2-zijdig)
300 dpi: 20 ppm (1-zijdig) / 40 ipm (2-zijdig)

DOCUMENTFORMAAT
Breedte

50,8 - 216 mm

Lengte

54 - 356 mm

Dikte

27 - 209 g/m2 (0,06 – 0,25 mm)

Modus voor lange
documenten

Max. 3.000 mm

Business cards scannen

Afmetingen: 50,8 x 85 mm of minder
Dikte: minder dan 0,45 mm

Plastic pasjes scannen

Afmetingen: 53,9 x 85,5 mm
Dikte: 0,76 mm (pasjes met reliëfdruk ondersteund tot
maximaal 1,4 mm dikte)

Paspoorten scannen

Tot 4 mm dikte (met hoesje)

Papierscheiding

Houderrol

60 vel (80 g/m2)

VERBRUIKSARTIKELEN
EN ACCESSOIRES
Verbruiksartikelen

Wisselrollenset, scanhoesje (paspoort), scanhoesje
(A4)

Accessoires

Flatbedscannerunit 101, Flatbedscannerunit 201,
Barcode-module, 2D Code-module

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij
anders vermeld.
De gegevens in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

Accessoires
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Flatbedscannerunit 101

Flatbedscannerunit 201

Breid uw scanner eenvoudig
via een USB-kabel uit met de
optionele Flatbed Scanner Unit 101
voor documenten tot A4, zodat
u ook ingebonden en kwetsbare
documenten moeiteloos kunt scannen.
De flatbedscanner werkt naadloos
met uw scanner samen, zodat u vanuit
twee scanbronnen kunt scannen en
op iedere scan dezelfde functies voor
beeldverbetering kunt toepassen. Snel
open scannen met een hoge resolutie
(1.200 dpi) is mogelijk dankzij de
unieke instelbare afdekplaat en de
functie voor onderdrukking van het
omgevingslicht.

Breid uw Canon imageFORMULA
scanners uit met een toegevoegde
Flatbed Scanner Unit 201 van Canon
en scan naadloos vanuit twee
scanbronnen. Hiermee ontstaat een
veelzijdige, nauwkeurige oplossing
voor het scannen van ingebonden
en kwetsbare documenten tot A3formaat. Met deze productieve
flatbedscanner scant u A3-media in
slechts 3,5 seconde.
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