
SCANER TIP 
DESKTOP, 
FIABIL, DE 
CALITATE ÎNALTĂ 
ȘI COMPACT, 
CU VITEZE 
DE CAPTURĂ 
ÎMBUNĂTĂȚITE.

Un scaner desktop care stimulează 
productivitatea, cu un cip DR 
integrat, asigurând procesare 
rapidă a imaginilor, viteze 
de scanare impresionante și 
manipulare constantă a hârtiei - 
îmbunătățind eficiența în birourile 
aglomerate și cele cu thin client.

• Compact și ușor de utilizat, cu un panou de 
operare LCD mare, cu cinci linii și buton de scanare

• Alimentare versatilă a unor documente variate, 
inclusiv pașapoarte

• Productivitate îmbunătățită, cu cip DR care 
furnizează scanare de mare viteză și procesare  
a imaginii de 120-ipm

• Alimentator automat de documente versatil și fiabil 
pentru 80 de coli

• Software CaptureOnTouch, Capture Perfect și 
Kofax VRS inclus

GAMA DE PRODUSE

DR-M160II 

DR-M260 

DR-M1060



SPECIFICAȚII  
TEHNICE

INFORMAȚII 
GENERALE 
REFERITOARE  
LA PRODUS
Tip Scaner tip desktop alimentat cu coli de hârtie
Senzor de scanare Senzor liniar CMOS CIS 1
Rezoluție optică 600 dpi
Sursă de lumină RGB LED
Fața de scanare Faţă / Verso / Duplex
Interfață USB3.1 Gen1
Dimensiuni (lxgxH) 285 mm x 180 mm x 178 mm
Greutate Aprox.3,6 kg
Cerințe de alimentare CA 100-240V (50/60Hz)
Consum de putere Scanare: 23 W sau mai puţin 

Modul repaus: 1,4 W sau mai puţin 
Curentul oprit: 0,1W sau mai puţin

SPECIFICAȚII 
SCANARE
Alb-negru 60 ppm / 120 ipm
Color 60 ppm / 120 ipm
Rezoluție de ieșire 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 

300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Mod de ieșire Alb-negru/ Difuziune eroare/ Mod de 

îmbunătăţire avansată a textului, Mod de 
îmbunătăţire avansată a textului II, Scală de 
gri pe 8 biţi (Nivel 256), Color pe 24 de biţi

Ciclu de funcționare 
zilnic recomandat

Aproximativ 7500 de scanări

SPECIFICAȚII 
DOCUMENT
Lățime 50 - 216 mm
Lungime 54 - 356 mm
Grosime 27 - 413g/m² (0,04 - 0,49 mm)
Mod Document lung Max. 5588 mm 
Scanare cărți de vizită Dimensiune: 50 mm x 91 mm 

Grosime: Mai puţin de 0,45 mm
Scanare cărți poștale Dimensiune: 89 mm x 152 mm 

Grosime: Mai puţin de 0,45 mm
Scanare carduri de 
plastic

Dimensiune: 54 mm x 86 mm 
Grosime: Mai puţin de 1,4 mm

Scanare pașapoarte Până la 6 mm grosime (prin intermediul 
suportului de transport)

Separarea hârtiei Metoda cu rolă intârziată
Capacitate alimentator 80 de coli (80 g/mp)

CARACTERISTICI 
SPECIALE

Procesor DR nou oferind procesare de mare 
viteză și calitate înaltă, panou de operare LCD 
cu cinci segmente, detectarea automată a 
mărimii paginii, mod complet automat, 
îndreptare automată, corectare 
tridimensională culori, eliminare culoare 
(RGB), accentuare culoare (RGB), evidenţiere 
caractere, recunoaştere orientare text, 
detectare automată culoare, decupare umbre, 
setări gamma ajustabile, omitere pagini 
goale, mod Folio, suport MultiStream™, 
separare loturi cu pagina goală sau cod de 
lot, reducereMoire, prevenire infiltrare/
îndepărtare fundal, contrast A&N (alb/negru), 
uniformizare fundal, setare automată 
rezoluţie, detectare ultrasonică a alimentării 
duble, eliberare alimentare dublă, reîncercare 
separare.

SOFTWARE INCLUS
Windows Driver ISIS /TWAIN (Microsoft Windows 7 SP1, 

32 biţi/64 biţi, Microsoft Windows 8.1 32 biţi/ 
64 biţi, Microsoft Windows 10-32 biţi/64 biţi, 
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 
Microsoft Windows Server 2012 R2,  
Microsoft Windows Server 2016) 
CapturePerfect
CaptureOnTouch
Kofax VRS

CONSUMABILE Role de hartie – kit de schimb, suport 
(pașapoarte), suport (A4)

ACCESORII Unitate de scanare cu suport plat 102,  
Unitate de scanare cu suport plat 201,  
Modul cod de bare, Modul cod 2D

Declarații de exonerare a răspunderii
Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon,  
cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.
Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Unitatea de scanare cu suport 
plat 102

Unitatea de scanare cu suport  
plat 201

Rezolvați excepțiile cu suport plat opțional.
Scanați cărți legate, ziare și suporturi media 
fragile prin adăugarea unității de scanare cu 
suport plat 102 pentru documente până la A4 
sau a unității de scanare cu suport plat 201 
pentru scanare A3.
Conectate prin USB, aceste scanere cu suport 
plat lucrează optim cu DR-M260 într-o 
operațiune de scanare duală fluentă, care vă 
permite să aplicați aceleași caracteristici de 
îmbunătățire a imaginii oricărei scanări.
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