
Jednotka 
plochého 
skeneru 201

Volitelná jednotka 
plochého skeneru 
201 formátu A3

you can

Vysokorychlostní volitelný plochý skener 
formátu A3. Perfektní pro skenování vázaných 
a křehkých médií.

Vysoký výkon je základem vysoké produktivity.
Plochý skener formátu A3 od společnosti Canon nabízí vysokou 
rychlost skenování až 3,5 sekundy. Po připojení k DR skeneru se 
můžete těšit nejen na rychlé skenování dokumentů ve formátu A3, 
ale také na vysokorychlostní dávkové skenování – tím ušetříte čas a 
zvýšíte produktivitu. 

Všestranná manipulace s médii.
Skenujte téměř jakákoli média včetně knih, účetních dokladů  
a křehkých dokumentů. Tento skener je ideální pro úřady, knihovny, 
stavební firmy i běžné kanceláře.

Rozšiřte možnosti svého DR skeneru. 
Optimalizujte automatické podávání dokumentů (ADF) i ploché 
zachytávání a zajistěte plynulý provoz. Skenujte dokumenty  
z několika různých formátů do jediného souboru a jednoduše 
odesílejte data přímo do různých umístění včetně e-mailu,  
složek či oblíbených aplikací pro správu dat.

Funkce a výhody, které oceníte:
• Vysokorychlostní plochý skener formátu A3

• Vysoké rychlosti skenování

• Jednoduché propojení se skenery imageFORMULA přes USB

• Plynulé oboustranné skenování do jediného souboru

• Jedinečný režim zastínění okolního světla 

• Přístup k výkonným funkcím zpracování obrazu DR skeneru

• Perfektní pro skenování vázaných a křehkých dokumentů

• Kompaktní a robustní provedení vhodné do náročných prostředí



DR-M160 DR-6030C
DR-6050C 
DR-7550C 
DR-9050C

DR-X10C

Velikost dokumentu A4 A3 A3 A3

Typ podavače Automatický podavač 
dokumentů (ADF)

Automatický podavač 
dokumentů (ADF)

Automatický podavač 
dokumentů (ADF)

Automatický podavač 
dokumentů (ADF)

Rychlost skenování
(A4, 200 dpi, na výšku)

Černobíle /
Stupně šedi

60 str./min nebo 
120 obr./min 60 str./min nebo 

120 obr./min
60 str./min nebo 120 obr./min
75 str./min nebo 150 obr./min
90 str./min nebo 180 obr./min

100 str./min nebo  
200 obr./min

Barevně 60 str./min nebo 
120 obr./min

60 str./min nebo 
120 obr./min

60 str./min nebo 120 obr./min
75 str./min nebo 150 obr./min
90 str./min nebo 180 obr./min

100 str./min nebo  
200 obr./min

Kapacita podavače
(80 g/m2) 60 listů 100 listů

300 listů
500 listů
500 listů

500 listů

Doporučené denní 
provozní zatížení

(skenů/den)
7,000 10,000

20,000 
22,500 
27,000

60,000

Přibalený software CaptureOnTouch  
CapturePerfect 
eCopy PDF Pro Office 
Kofax VRS

CapturePerfect 
Kofax VRS

CapturePerfect 
Kofax VRS

CapturePerfect

Schéma připojení

Při použití DR skeneru využívajícího AC adaptér je 
jednotka plochého skeneru 201 zapojena mezi 
DR skenerem a PC.

Při použití DR skeneru s integrovaným napájením 
jsou DR skener i jednotka plochého skeneru 201 
připojeny přímo k PC.

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

Volba pro univerzální plochý skener formátu A3

CCD senzor

600 dpi

LED (RGB)

Přední

High Speed USB 2.0

Se zavřeným zásobníkem: 571 (Š) × 436 (H) × 96 (V) mm

Přibližně 8,5 kg (bez AC adaptéru)

AC 100–240 V (50/60 Hz)

Skenování 21 W nebo méně, Režim spánku 3,1 W nebo méně, 

Vypnuté napájení méně než 0,3 W

10–32,5 °C (50–90,5 °F), Vlhkost: 20–80 % RH

RoHS a ENERGY STAR

RYCHLOST SKENOVÁNÍ
(A4, na výšku)

Černobíle / Stupně šedi 
Barevně

Jednotka plochého skeneru 201

A4 A3

200/300 dpi
200/300 dpi

3,0 sekundy
3,5 sekundy

3,5 sekundy
4,5 sekundy

VELIKOST DOKUMENTŮ
Šířka

Délka
297,4 mm
431,8 mm

VýSTUP
Režim

Rozlišení

Černobílý, Difuze chyb, Vyspělé zdokonalení textu, Vyspělé 
zdokonalení textu II, 256 úrovní šedé (8 bitů), 24bitové barvy, 
Automatická detekce barev, 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi,  
200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi,  
600 × 600 dpi

FUNKCE zařÍzENÍ Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, režim  
zastínění okolního světla, nastavení oblasti skenování, nastavení 
skenované strany, úprava kontrastu, automatické nastavení rozlišení. 
Funkce převzaté od DR skenerů: Automatická detekce barev, 
rozpoznání orientace textu, potlačení moaré, zvýraznění hran,  
ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, 
přednastavená gamma křivka, vypuštění/zdokonalení barev, 
MultiStream, rozpoznání čárového kódu.

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 nebo výrobků jsou ochrannými  známkami nebo registrovanými obchodními 
značkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích nebo v odpovídajících zemích.

Specifications: Flatbed Scanner Unit 201

Kompatibilní DR skenery

Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com

Czech Edition 0170W155 
© Canon Europe N.V. 
2012


