Skaner Canon imageFORMULA DR-X10C

Cechy produktu
Skaner

Kolorowy

Format papieru

A3

Prędkość skanowania A4 [ilość stron/minuta]

130 mono/kolor

Skanowanie dwustronne

Tak

Sieć

Nie

Standardowa pojemność wejściowa papieru

500

Maksymalne obciążenie dzienne [ilość arkuszy]

60.000

Pełny opis produktu
Canon imageFORMULA DR-X10C, urządzenie prodykcyjne zaprojektowane z myślą o
maksymalnej efektywność przetwarzania dokumentów. Niezrównana wydajność i
bezproblemowa obsługa sprawiają, że DR-X10C to idealne narzędzie do procesów skanowania
o kluczowym znaczeniu dla ﬁrmy, dotyczących faktur czy przechowywania dokumentacji.
Towar prezentowany na zdjęciu może zawierać opcje niestandardowe.

Bardzo wydajny i szybki skaner produkcyjny
Intuicyjny panel sterowania z przejrzystym wyświetlaczem komunikatów i klawiszami
służącymi do uruchamiania wstępnie zdeﬁniowanych zadań skanowania
Rozdzielczość optyczna skanowania: 600 x 600 dpi
Wysoka wydajność przy skanowaniu dwustronnym: 260 obr./min mono/kolor
Skanowanie i wysyłanie pakietów dokumentów do predeﬁniowanych miejsc lub
aplikacji związanych z obiegiem dokumentów: np. folderów sieciowych, wiadomości email, serwerów FTP, drukarek lub systemu SharePoint
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) obsługujący mieszane partie dokumentów
różnych typów, od nośników A1, poprzez A3, karty plastikowe po dokumenty, których
długość sięga do 3000 mm
Profesjonalne oprogramowanie: CapturePerfect, Software Developers Kit (SDK),
Kofaks VRS
Zaawansowany tryb poprawiania tekstu
Skanowanie wolne od kurzu - DR-X10C został wyposażony w specjalne dmuchawy
oraz wycieraczkę do czyszczenia szyby po każdym skanowaniu
Aktywne sterowanie momentem obrotowym separacji; dokumenty delikatne mogą
być odpowiednio rozdzielane bez ryzyka ich uszkodzenia
Wykrywanie zszywek - System zatrzymuje podawanie dokumentów zaraz po wykryciu
zszywki, chroniąc urządzenie i dokument przez uszkodzeniem
Szeroka gama inteligentnych funkcji przetwarzania obrazu m.in.: rozpoznawanie
kodów kreskowych, automatyczne ustawianie rozdzielczości, automatyczne
wykrywanie koloru, rozpoznawanie kierunku tekstu, uwydatnianie tekstu, korekta
przekosu (prostowanie), skanowanie ciągłe, pomijanie pustych stron, ultradźwiękowe
wykrywanie pobrania dwóch arkuszy, wznawianie pracy po pobraniu dwóch kartek
Solidne rolki podawania i system transportu dokumentów, dzięki którym model ten
jest wyjątkowo wytrzymały i może pracować intensywniej - cykl pracy na poziomie
60.000 zeskanowanych stron dziennie
Opcjonalnie:
Czytnik kodów plików
Moduł kodów kreskowych
Karta Kofax VRS Professional CGA
Flatbed Scanner Unit 201 - dedykowany skaner płaski do skanowania dwustronnego
oprawionych lub delikatnych dokumentów formatu A3
Serwer/hub sieciowy USB, funkcja serwera wydruku
POBIERZ FOLDER URZĄDZENIA

Dzierżawa:

0,00 zł netto / 0 m-ce

Do podanej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
Producent: Canon

