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Kompakt, effektiv 
scanner med 
fremføring via 
fronten

Kompakt, effektiv og ganske enkel at bruge

DR-6010C er en af de mindste scannere i sin klasse. Dens 
ergonomisk korrekte design og brugervenlige funktioner 
sikrer, at enhver er tryg ved at bruge DR-6010C. Den er 
bygget med brugeren for øje – det er muligt at vælge 
mellem U-papirgang og lige papirgang, hvilket gør det 
mere praktisk at indlæse, scanne og fjerne dokumenter 
fra enheden.

Energieffektiv

DR-6010C bruger CIS-teknologi, så den bruger langt 
mindre strøm end andre enheder i sin klasse. Nul 
opvarmning er lig med nul spildtid – du kan scanne, så 
snart maskinen er tændt.

DR-6010C

HASTIGHED
S/H

60 sider/min.

HASTIGHED
FARVE

60 sider/min.

DAGLIG
VOLUMEN

7.500 scanninger/ 
dag

AUTOMATISK
DOKUMENTFREM- 

FØRER
100 sheets

 



imageFORMULA DR-6010C LEVERER PÅLIDELIG SCANNING I HØJ HASTIGHED TIL 
AFDELINGER – OG SAMTIDIG ER DEN GANSKE KOMPAKT.

Scanning med høj hastighed

Overhold enhver deadline med en af markedets hurtigste 
scannere til afdelinger. I kraft af den innovative 3-linjers  
CMOS-sensor kan den høje scanningshastighed opretholdes 
ved farve-, sort/hvid- og gråtonescanninger på tværs af en lang 
række scanningsindstillinger – op til 60 sider/min. (120 ipm med 
dupleksfunktionen).

Alsidig dokumenthåndtering

En fremførerbakke med en kapacitet på hele 100 ark sikrer 
produktiv scanning af mange forskellige medietyper – fra 
almindelige A4-rapporter og fakturaer til plastkort, kørekort og 
medier på op til 546 g/m2 – det er alsidighed uden ende.

Exceptionel driftssikkerhed, hurtig genoprettelse

Takket være den robuste fremføringsmekanisme og Canons ry 
for høj ydeevne kan du trygt stole på, at DR-6010C lever op til 
forventningerne. Ultralydssensorerne registrerer enhver dobbelt 
fremføring, og et hurtigt genoprettelsessystem gør det let at løse 
evt. fremføringsproblemer.

Enestående billedkvalitet

Diverse nyskabelser gør, at du kan regne med fremragende 
billedkvalitet hver gang. Med 3-linjers CMOS-sensor og 
3-dimensionel farvekorrektion fremstilles der ufatteligt præcise 
billeder. Problematiske dokumenter såsom dem med mønstrede 
baggrunde, lys tekst på lyse baggrunde og halvtonebaggrunde 
kan alle scannes og forbedres kvalitetsmæssigt, og en funktion 
til forhindring af gennemskin gør det muligt at fjerne uønskede 
baggrunde.

U-papirgang og lige papirgang



AUTOMATISK BEHANDLING

STORARTET 
YDEEVNE.
LILLE 
STØRRELSE.

CapturePerfect

Scan stakke af dokumenter hurtigt og let med dette intuitive 
program, der muliggør visning i flere vinduer og med 
miniaturer. Det har fleksible “scan til”-indstillinger såsom scan 
til mappe, e-mail og SharePoint. Der fås også et CapturePerfect 
Software Developer Kit (SDK).

Kofax VRS

Opnå resultater med fremragende billedkvalitet hver gang 
med Kofax VRS-softwaren. Programmet gør scanningen 
mere enkel takket være den automatiske billedbehandling og 
dokumenthåndtering. Den brancheførende billedkvalitet øger 
læsbarheden og forbedrer OCR-genkendelsen, hvilket mindsker 
behovet for genscanning.

Automatisk registrering af sideformat

Den endelige billedfil justeres dynamisk efter størrelsen på det 
scannede dokument – derved er det muligt at scanne mange 
dokumenter med forskellige størrelser på én gang, uden at der 
skal bruges til på at sortere dokumenterne først.

Præ-scanning

Sikrer nøjagtige billedscanninger – hver gang. Når den første 
side er scannet, kan lysstyrken og kontrasten justeres for at 
optimere kvaliteten. Alle efterfølgende sider scanner derefter 
med de valgte indstillinger.

Automatisk farveregistrering

De scannede dokumenters farveindhold analyseres, og der 
scannes automatisk til farve- eller sort/hvid-dokumenter, 
så filstørrelsen og scanningstiden holdes nede, da det ikke 
længere er nødvendigt at sortere dokumenterne på forhånd.

Spring tom side over

Reducerer filstørrelsen og omkostningerne til lagerplads, da 
tomme sider automatisk udelades fra scanningen.

 



• 
Specifikationer for imageFORMULA DR-6010C

Type Skrivebordsscanner med arkfremføring

Dokumentlæsesensor CMOS CIS, 3-linjes sensor

Optisk opløsning 600 dpi

Lyskilde RGB LED

Læseside Forside / bagside / dupleks

Interface Hi-Speed USB 2.0 & SCSI-3

Mål Bakke lukket: 318 mm x 278 mm x 185,5 mm (B x D x H)
Bakke åben: 318 mm x 545 mm x 187 mm (B x D x H)

Vægt Cirka 6,5 kg

Strømkrav 220 – 240 V vekselstrøm (50/60 Hz)

Strømforbrug Scanning: 30 W eller mindre, Dvale: 3 W eller mindre

Driftsmiljø 10 – 32,5 °C (50 – 90,5 °F), luftfugtighed: 20 – 80 % relativ 
luftfugtighed

Overholdelse af miljøkrav RoHS

LÆSEHASTIGHED* DR-6010C

(A4, stående)

Sort/hvid / gråtoner 200 dpi / 300 dpi 60 sider/min. / 120 ipm

Farve 200 dpi 60 sider/min. / 120 ipm

300 dpi 60 sider/min. / 84 ipm

DOKUMENT-
SPECIFIKATIONER  

Bredde 53 mm - 219 mm

Længde 70 mm - 356 mm

Tykkelse U-papirgang Lige papirgang

Automatisk
fremføring

52 – 128 g/m2

(0,06 – 0,15 mm)
52 – 128 g/m2

(0,06 – 0,15 mm)

Bypass-tilstand 42 – 157 g/m2

(0,06 – 0,20 mm)
52 – 128 g/m2

(0,06 – 0,15 mm)

Kortscanning Bredde: 53,9 mm Længde: 85,5 mm Tykkelse: 0,76 mm

Langt dokument Maks. 3000 mm (kan vælges i kontrolpanelet i MS Windows)

Papiradskillelse Bremserullesystem

Fremførerkapacitet 100 ark (80g/m2)

OUTPUT

Opløsning 100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 
240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 
600 dpi x 600 dpi

Tilstand Sort/hvid, fejldiffusion, avanceret tekstforbedring, avanceret 
tekstforbedring II, højhastigheds tekstforbedring, 8-bit gråtoner 
(256 niveauer), 24-bit farve, automatisk farveregistrering

SÆRLIGE FUNKTIONER Automatisk registrering af sideformat, juster skævhed, spring 
tom side over, genkendelse af tekstretning, farveudfald  
(RGB / brugerdefineret) / -forbedring (RGB / brugerdefineret), 
reduktion af moiré, kantforbedring, forudindstillet gammakurve, 
præ-scanning, indstilling af scanningsområde, forhindring 
af gennemskin / fjern baggrund, fjernelse af sort rand (valg 
af hvid baggrund), separate indstillinger for forside og 
bagside, kontinuerlig scanning, bagside, MultiStream™, hurtigt 
genoprettelsessystem, bypass-fremføring / mulighed for at 
vælge U-papirgang eller lige papirgang, jobfunktion, Patch 
Codeadskillelse, ultralydsregistrering af dobbelt fremføring

MEDFØLGENDE SOFTWARE

Til Windows OS ISIS / TWAIN-driver (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 
8.1 / 10)  
LINUX-drivere (skal hentes online) 
CapturePerfect 
Kofax VRS 
(CapturePerfect SDK kan fås via Canon Business Solutions 
Developer Programme – www.canon-europe.com/bsdp)

Tilbehør Flatbed Scanner Unit 101, Flatbed Scanner Unit 201, Barcode 
Module Silex SX-DS-4000U2

Forbrugsstoffer Rullekit

Anbefalet daglig volumen 7.500 scanninger/dag

* Scanningshastighederne afhænger af pc’ens specifikationer og valget af funktioner.

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionens klarhed. Alle data er baseret på Canons 
standardiserede testmetoder. Denne brochure og produktspecifikationerne i den er udarbejdet 
forud for produktlanceringsdatoen. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ and ®: Alle 
firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres 
respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Håndtér anderledes dokumenter 
med en flatbedenhed (tilbehør)

Scan indbundne bøger, journaler 
og skrøbelige medier ved at tilføje 
en Flatbed Scanner Unit 101 til 
dokumenter op til A4-størrelse eller 
en Flatbed Scanner Unit 201 til  
A3-scanning. Disse flatbedscannere 
tilsluttes via USB og fungerer let og 
ubesværet med DR-6010C til dobbelt 
scanning, hvor du kan anvende 
samme billedforbedringsfunktioner 
til enhver scanning.

A3 Flatbed Scanner Unit 201 A4 Flatbed Scanner Unit 101
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