
 

•
Válassza a hatékonyságot és 
sokoldalúságot – válassza ezt az  
automata dokumentumadagolós  
(ADF) és síkágyas egységet is  
tartalmazó szkennert

Az imageFORMULA DR-F120 fő előnyei

•    Hatékony és gyors, 20 oldal/perc sebességű 
kétoldalas dokumentumbeolvasás 50 lapos 
automata dokumentumadagolóval (ADF)

•  Könyvek, magazinok és sérülékeny anyagok 
szkennelése az integrált síkágyas egységgel

•  Kiváló képminőség – akár 2400 dpi felbontású 
beolvasás

•  Lépésenkénti felépítésű, ikonalapú szoftveres 
felhasználói felület

•  Gyors szkennelés a CaptureOnTouch és az 
egyérintéses gombokkal

•  Beolvasás szerkeszthető PDF-be és kapcsolódás a 
felhőalapú alkalmazásokhoz

•  Pontos színhűség elérése a háromdimenziós 
színkorrekció funkcióval

•  Nagy energiahatékonyság – 20 W alatti 
energiafogyasztás működés közben

Élvezze a különböző méretű és 
formátumú dokumentumok – például 
fényképek – egyetlen, automata 
dokumentumadagolót és síkágyas 
egységet tartalmazó készülékkel való 
gyors és kiváló minőségű beolvasásának 
előnyeit.

Síkágyas és automata 
dokumentumadagoló (ADF)

20 oldal/perc

50 lapos automata 
dokumentumadagoló (ADF)

1000 beolvasás/nap

2400 dpi

CaptureOnTouch

USB-csatlakozó

Egyérintéses
beolvasás



PRAKTIKUS KIALAKÍTÁS, HATÉKONY FUNKCIÓK

Maximális hatékonyság

Olvastasson be különféle fajtájú 
dokumentumokat pontosan és 
hatékonyan a DR-F120-as 
készülékkel: kompakt, mindent-az-
egyben szkennelési megoldás, mely 
automatikus dokumentumadagolóval 
(ADF) és síkágyas egységgel is 
rendelkezik. Értékes időt takaríthat 
meg az 50 lapos dokumentumadagoló 
használatával, amely gyorsabb, 
20 oldal/perc beolvasási sebességet 
biztosít. Napi akár 1000 beolvasásnyi 
kapacitásának köszönhetően a  
DR-F120-as készülék megbízhatóan 
biztosítja a feladatok elvégzését.

Kiváló képminőség

A 2400 dpi felbontásnak, a beépített 
képjavító funkciók széles skálájának, 
valamint a Canon elismert képalkotó 
technológiájának köszönhetően a 
DR-F120 mindig kiváló képminőséget 
biztosít. A szkenner háromdimenziós 
színjavító funkciójának köszönhetően 
páratlan, az eredeti dokumentum 
színeivel pontosan megegyező 
színhűség érhető el.

Sokoldalú papírkezelés

Kompakt mérete és kis 
helyigénye ellenére a DR-F120 
teljes rugalmasságot biztosít a 
legkülönbözőbb fajtájú anyagok 
beszkenneléséhez. Az automatikus 
dokumentumadagolón (ADF) 
keresztül A4-es szélességű 
dokumentumok és akár 1000 mm 
hosszúságú adathordozók is 
beadagolhatók. A Canon megbízható 
elválasztó és adagológörgős rendszere 
jóvoltából nagyobb megbízhatóságot 
tapasztalhat és időt takaríthat meg 
a vegyes fajtájú dokumentumok 
beolvasásakor. A síkágyas lapolvasó, 
mely akár legal méretig is könnyedén 
beolvassa az oldalakat, ideális eszköz 
a könyvek, útlevelek és magazinok 
beolvasásához, de ugyanúgy otthon 
van a fényképek vagy más vastag, 
vékony és kényes dokumentumok 
beolvasása terén is.



INTUITÍV,
KÖNNYEN 
KEZELHETŐ

SZOFTVEREK

A DR-F120 egyszerű, intuitív szkennelési élményt kínál a Canon 
CaptureOnTouch szoftverének használatával. A felhasználók ezzel 
a sokoldalú beolvasási megoldással még könnyebben olvashatják 
be, szerkeszthetik és küldhetik tovább dokumentumaikat. A 
lépésről lépésre útmutatót adó, ikonokra épülő felhasználói felület 
jóvoltából a felhasználók gyorsan különböző fájlformátumokba 
(PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG és PowerPoint) konvertálhatják 
papíralapú dokumentumaikat. A CaptureOnTouch emellett egyszerű 
dokumentumiktató megoldásként is használható, amelynek 
segítségével a felhasználók a beolvasott dokumentumokból 
kereshető PDF dokumentumokat hozhatnak létre – az egyszerű 
szövegalapú keresést és visszakeresést is beleértve.

Felhőszolgáltatások használatát lehetővé tevő beépülő modulok

A CaptureOnTouch szoftver olyan beépülő modulokat tartalmaz, 
amelyek lehetővé teszik a felhőszolgáltatásokhoz és a vállalati 
tartalomkezelő (ECM) szolgáltatásokhoz (pl. Evernote, Google Drive™, 
Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive (csak Windows) és 
Dropbox) való kapcsolódást.

Egyszerű kezelés és karbantartás

Felhasználóbarát kialakításának köszönhetően a DR-F120-as készülék 
karbantartása egyszerű feladat. Az adagológörgőket a felhasználó is 
ki tudja cserélni, így megspórolható a szerviztechnikus kihívásának 
költsége. Az üzemeltetési költségek is alacsonyak, mivel a szkenner 
rendkívül energiatakarékos: működés közben kevesebb mint 
20 wattot fogyaszt.
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ÁLTALÁNOS 
TERMÉKINFORMÁCIÓK
Típus Asztali síkágyas lapolvasó automatikus 

dokumentumadagolóval (ADF)

Beolvasó 
érzékelőegység

1 soros CMOS CIS érzékelő

Optikai felbontás 600 dpi: automata dokumentumadagoló (ADF) / 
1200 dpi: síkágyas egység

Fényforrás RGB LED

Beolvasási oldal Elülső oldal / hátoldal / kétoldalas

Interfész Nagy sebességű USB 2.0

Méretek (szé x mé x ma) Zárt tálcával: 469 (szé) × 335 (mé) × 120 (ma) mm
Nyitott tálcával: 495 (szé) × 335 (mé) × 201 (ma) mm

Súly Kb. 4,6 kg

Áramellátás AC 220–240 V (50/60 Hz)

Teljesítményfelvétel Lapolvasásnál max. 19,9 W,  
Alvó módban max. 2,5 W,  
Kikapcsolt állapotban max. 0,5 W

Üzemeltetési feltételek 10–32,5 °C (50–90,5 °F),  
Páratartalom: 20–80% (relatív)

Környezetvédelmi 
előírásoknak való 
megfelelés

RoHS és ENERGY STAR

BEOLVASÁSI 
JELLEMZŐK
Beolvasási sebesség  
(A4, 200 dpi)
Fekete-fehér Automatikus dokumentumadagoló: 20 oldal/perc / 

36 kép/perc

Színes Automatikus dokumentumadagoló: 10 oldal/perc / 
18 kép/perc

Kimeneti felbontás 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi,  
240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi,
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi,  
1200 x 1200 dpi, 2400 x 2400 dpi

Kimeneti mód Fekete-fehér, hibaelosztás, fejlett
szövegjavítás, fejlett szövegjavítás II, 8 bites
szürkeárnyalat (256 szint), 24 bites színmélység

Ajánlott napi 
terhelhetőség

Kb. 1000 beolvasás/nap

DOKUMENTUM 
JELLEMZŐI
Szélesség Automatikus dokumentumadagoló: 51–216 mm

Síkágyas egység: max. 216 mm

Hosszúság Automatikus dokumentumadagoló: 89–356 mm
Síkágyas egység: max. 356 mm

Vastagság Automatikus dokumentumadagoló: 35–128 g/m2 
(0,05–0,15 mm)

Hosszú dokumentum 
mód

max. 1000 mm

Kártyabeolvasás Szélesség: 51 mm Hosszúság: 89 mm Vastagság: 
128–209 g/m2

Papírszétválasztás Fékezőgörgős módszer

Adagolókapacitás 50 lap (80 g/m2)

SPECIÁLIS FUNKCIÓK Automatikus oldalméret-felismerés, kiegyenesítés, 
automatikus színfelismerés, szövegjavítás, üres oldal 
kihagyása, szövegtájolás, MultiStream, előbeállított 
gammagörbe, előzetes beolvasás, élkiemelés, 
színkiejtés (RGB), színjavítás (RGB), csíkozódás 
csökkentése, betűkiemelés, átütés megelőzése / háttér 
eltávolítása, árnyék eltávolítása, keret eltávolítása, 
pontok eltávolítása, bevágás eltávolítása, fűzésnyom 
eltávolítása, korrekciók alkalmazása fényképekhez, 
dupla adagolás érzékelése (hossz alapján), automatikus 
adagoló / síkágyas egység észlelése, gyors helyreállító 
rendszer

TARTOZÉK SZOFTVER
Windows ISIS/TWAIN illesztőprogram (Windows XP/

VISTA/7/8/10/Server 2008/Server 2012)
CaptureOnTouch 
3 EMC Captiva Cloud Runtime Controls

FOGYÓESZKÖZÖK ÉS 
KIEGÉSZÍTŐK
Fogyóeszközök  Tartalékgörgő-készlet

Kiegészítők Silex SX-DS-4000U2

A képvisszaadás tisztasága érdekében egyes képek szimuláltak. Minden adat 
a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a kiadvány és a termék 
műszaki adatainak leírása a termék kibocsátását megelőzően készült. A végső 
paraméterek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. ™ és ©, minden vállalat 
és/vagy termék neve/logója a megfelelő gyártó védjegye és/vagy bejegyzett 
védjegye saját piacaikon és/vagy országukban.

Egyszerű, felhasználóbarát 
működtetés
Egyszerű „egyérintéses” gomb a szkenner 
kezelőpaneljéről történő közvetlen beolvasáshoz

Érjen el kimagasló eredményeket egyetlen 
gombnyomással a teljesen automata üzemmód 
használatával, amely automatikusan a legjobb 
beállításokat alkalmazza minden egyes beolvasott képre. 
A beépített eszközök kiküszöbölik az üres oldalakat, 
automatikusan felismerik a papírméretet és a 
szövegtájolást, az automatikus kiegyenesítés funkció 
pedig kiegyenesíti a ferdén beadagolt dokumentumokat. 
A gyakorta végzett feladatok még egyszerűbbé tehetők a 
szkenner kezelőpaneljén található 3 feladatgombhoz való 
hozzárendeléssel.

Másolás  Fájlba mentés  E-mail

3 feladatgomb Indítás        Leállítás      Be-/             
             kikapcsolás


