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Snadno připojitelná volitelná jednotka 
plochého skeneru 101 nastavuje nové 
standardy produktivity.

Mimořádná praktičnost pro pracovní skupiny.
Jednotka plochého skeneru představuje ideální volbu pro skenování 
vázaných, křehkých nebo rozměrných dokumentů. Jednoduchost, 
s jakou ji lze okamžitě použít, a snadné ovládání z ní činí ideální 
zařízení pro sdílení v rámci oddělení i v celém podniku. Pokud není 
používána, lze ji snadno uskladnit.

Zvýšení produktivity.
Unikátní režim rušení okolního světla umožňuje zrychlení zpracování 
úloh pomocí souvislého „otevřeného skenování“. Díky rychlosti 
skenování strany formátu A4 méně než 3 sekundy jednotka plochého 
skeneru 101 pomáhá zvýšit produktivitu pracovních skupin až o 50 % 
ve srovnání s většinou konkurenčních výrobků.

Vysoká výkonnost jako standard.
Jednotka plochého skeneru 101 disponuje vysokým optickým 
rozlišením 1200 dpi. Umožňuje rovněž využití mnoha pokročilých 
funkcí pro zpracování obrazu. Sken za skenem je tak zárukou 
špičkových výsledků.

Mezi skvělé funkce a výhody zařízení patří:
•	 Jednoduché USB připojení k široké škále skenerů řady DR

•	 Vysokorychlostní skenování pro až 50% zvýšení produktivity

•	Unikátní režim rušení okolního světla pro rychlé otevřené 
skenování

•	 Skenování dokumentů až do velikosti Legal

•	 Ohebné víko pro snadné skenování objemných originálů

•	 Vysoce kvalitní skenování v rozlišení 1200 dpi

•	Hladké propojení se zařízeními imageFORMULA pro duální 
snímání skenovaného obrazu

•	Možnost využití účinných funkcí pro zpracování obrazu řady DR

•	 Snadné uskladnění, když není jednotka používána

•	 Shoda se standardy programu ENERGY STAR umožňuje snížení 
provozních nákladů
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Typ

Snímač dokumentů 

Optické rozlišení 

Zdroj světla

Skenovaná strana

Rozhraní

Rozměry 

Hmotnost

Požadavky na napájení

Spotřeba energie 

Provozní prostředí

Soulad s ekologickými 

standardy

Volitelné příslušenství pro plochý stolní skener A4

Snímač CCD

1200 dpi

LED (RGB)

Přední

High speed USB 2.0 (Typ A x 1, Typ B x 1)

290 (š) x 513 (h) x 88,5 (v) mm

3,5 kg (bez napájecího adaptéru)

100–240 V stř. (50/60 Hz)

Skenování: 15,2 W, režim spánku: 5,1 W, při vypnutí méně 

než 0,5 W

10–32,5 °C, Vlhkost: 20–80 % RV

RoHS a ENERGY STAR

RYCHLOST SNÍMÁNÍ
(A4, na výšku)

ČB/Odstíny šedé
Barvy

Jednotka plochého skeneru 101

200/300 dpi
200 dpi
300 dpi

3 sekundy
3 sekundy
4 sekundy

SPECIFIKACE DOKUMENTŮ
Šířka

Délka
Až 215,9 mm (až do formátu Legal)
Až 355,6 mm (až do formátu Legal)

VýSTUP
Režim

Rozlišení

Černobílý, Difúze chyb, Vyspělé zdokonalení textu II, 256 úrovní 
šedé (8 bitů), 24bitové barvy, Automatická detekce barev
100 x 100 dpi, 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

FUNKCE PRODUKTU Oblast pro detekci formátu, režim rušení okolního světla (přejímá 
funkce pro zpracování obrazu od připojených skenerů řady DR)

DR-2010C
DR-2510C DR-3010C DR-4010C

DR-6010C

DR-6050C
DR-7550C
DR-9050C

Velikost dokumentu A4 A4 A4 A3

Typ podavače ADF ADF ADF ADF

Rychlost snímání
(A4, 200 dpi, na výšku

ČB/
Odstíny šedé

20 str./min/40 obr./min
25 str./min/50 obr./min

30 str./min/60 obr./min 42 str./min/84 obr./min
60 str./min/120 obr./min

60 str./min/120 obr./min

75 str./min/150 obr./min
90 str./min/180 obr./min

Barvy 20 str./min/40 obr./min
25 str./min/50 obr./min

30 str./min/60 obr./min
42 str./min/84 obr./min
60 str./min/120 obr./min

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

Kapacita podavače
(80 g/m2)

50 listů 50 listů 100 listů
300 listů 
500 listů 
500 listů

Doporučené 
denní provozní zatížení

(skenů/den)
1,500 3,000

5,000
7,500

12,000 
15,000 
18,000

Software v dodávce CaptureOnTouch, 
CapturePerfect, 
PaperPort, BizCard, 
Omnipage,  
Adobe Std, 
Kofax VRS (pouze pro 
model 2510C)

CapturePerfect, 
PaperPort, 
BizCard, 
Omnipage, Adobe Std,  
Kofax VRS

CapturePerfect, 
Adobe Std,  
Kofax VRS

CapturePerfect, 
Kofax VRS

Schéma připojení

DR-2010C / DR-2510C / DR-3010C Při použití skeneru řady DR 
vybaveného napájecím 
adaptérem je jednotka plochého 
skeneru 101 připojena mezi 
skenerem a PC.

DR-4010C / DR-6010C / DR-6050C / DR-7550C / DR-9050C Při použití skeneru řady DR se 
zabudovaným napájením připojte 
jednotku plochého skeneru 101 i 
skener přímo k PC.

Některá vyobrazení byla simulována za účelem lepší reprodukce. Všechny údaje vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento leták a technické specifikace produktu byly vyhotoveny 
před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky a/nebo registrované 
ochranné známky jejich příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.
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