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•
Skener zvyšujúci
produktivitu, určený
pre náročné
zaťaženie.

Kompaktný kancelársky skener
Kompaktný skener DR-M160II výnimočne uľahčuje 
zvyšovanie produktivity vďaka najvyššej rýchlosti vo 
svojej triede, spoľahlivej manipulácii s médiami a silnej, 
masívnej konštrukcii. Preto je ideálnou voľbou pre 
pracoviská s vysokou intenzitou skenovania papierových 
dokumentov.

Robustný a rýchly
Pri rýchlosti skenovania až 120 obr./min a rozlíšení 300 
dpi ponúka skener DR-M160II špičkový produktívny 
výkon bez zníženia kvality obrazu – ideálne riešenie pre 
vyťažené kancelárie využívajúce spracovanie OCR.

Mimoriadne kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
Kompaktné rozmery skenera DR-M160II umožňujú jeho 
pohodlné umiestnenie na zaplnenom pracovnom stole 
alebo pulte, kde býva voľný priestor veľkou vzácnosťou. 
Je ideálny pre kancelárie a rušné firemné prostredia, 
kde si kľúčové informácie v dokumentoch vyžadujú 
promptné a presné zapracovanie do postupu pracovných 
činností a systémov na správu obsahu.

SALES SHEET TEMPLATE

RÝCHLOSŤ ČB
60 str./min.

RÝCHLOSŤ
FAREBNE

60 str./min.

ODPORÚČANÁ 
DENNÁ 

PRODUKTIVITA
7 000 skenovaní/

deň

AUTOMATICKÝ
PODÁVAČ

DOKUMENTOV
60 hárkov



ROBUSTNÝ, VYSOKORÝCHLOSTNÝ SKENER, NA KTORÝ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ.

Vysoká výkonnosť, odolná konštrukcia

Skener DR-M160II má odporúčanú dennú produktivitu 
až 7 000 skenovaní, pričom disponuje vysoko 
výkonnými podávacími valcami a solídnym posuvom 
papiera. Vďaka tomu spoľahlivo a ľahko zvláda aj 
maximálnu pracovnú záťaž. Odolná konštrukcia a 
pevné komponenty skenera zabraňujú vzniku nákladov 
v dôsledku výpadkov a udržiavajú vysokú úroveň 
produktivity.

Špičková technológia podávania

Skener DR-M160II je vybavený viacerými inovatívnymi 
funkciami umožňujúcimi udržať tú najvyššiu úroveň 
produktivity. Jedinečná funkcia opakovaného pokusu o 
separáciu šetrí čas tak, že automaticky opakuje podanie 
všetkých dokumentov, ktoré boli do skenera vložené 
naraz. Funkcia uvoľnenia dvojitého podania (DFR) 
vám umožňuje promptne zadať príkaz „Ignorovať a 
pokračovať v skenovaní“ vo výnimočných situáciách, 
kedy bolo dvojité podanie rozpoznané nesprávne, napr. 
pri skenovaní obálky alebo dokumentu s nalepeným 
lístočkom s poznámkou. 

Výnimočná manipulácia s médiami

S veľkokapacitným 60-stranovým podávačom 
dokumentov a robustným oddeľovacím mechanizmom 
je možné spoľahlivo a rýchlo spracovať aj zmiešané 
dávky dokumentov rôznych veľkostí a hrúbok. Skener 
imageFORMULA DR-M160II je vysoko univerzálny pri 
najrôznejších uplatneniach v kancelárii. Dokáže skenovať 
široké spektrum rôznych typov dokumentov – vrátane 
hrubého a tenkého papiera, kariet s reliéfom a dokumentov 
dlhých až 3 metre. 

Vysoká kvalita spracovania obrazu

Výkonné, inteligentné spracovanie obrazu je zárukou 
presnosti a konzistentne vysokej obrazovej kvality, 
pričom zároveň ponúka praktické funkcie, ako sú 
pokročilé vylepšenie textu, automatická detekcia 
formátu či zošikmenie obrazu. Vďaka funkcii zošikmenia 
dokáže skener nielen rozpoznať a vyrovnať nakrivo 
vložené dokumenty, ale zároveň aj vykonávať opravy na 
základe uhla naklonenia textu na stránke. Používateľovi 
navyše ušetrí čas funkcia oddeľovania prázdnymi 
stranami, ktorá umožňuje automaticky oddeliť 
jednotlivé dávky dokumentov (iba v OS Windows).



INTUITÍVNY SOFTVÉR ZEFEKTÍVŇUJÚCI 
VŠETKY SKENOVACIE ÚLOHY

Používateľské rozhranie softvéru CaptureOnTouch uľahčuje 
rýchle a jednoduché dosahovanie výsledkov tej najvyššej 
kvality. Jeho súčasťou je aj funkcia plne automatického 
režimu (Full Auto Mode), ktorý zjednodušuje skenovanie 
a umožňuje rýchlu, efektívnu realizáciu skenovacích úloh 
„jediným dotykom“. Pre ešte vyššiu flexibilitu ponúka 
aplikácia CaptureOnTouch podporu skenovania do 
viacerých formátov vrátane PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP 
a PowerPoint. Aplikácia CaptureOnTouch tiež dokáže 
odosielať údaje priamo do aplikácie na správu údajov 
SharePoint, čím pomáha udržiavať bezproblémový a 
efektívny tok pracovných činností (kompatibilné s OS 
Windows aj Mac).

CapturePerfect je aplikácia určená na skenovanie 
dôležitých dokumentov a plné využitie výkonných 
produktívnych možností skenera DR-M160II. Obsahuje 
množstvo možností zobrazenia spolu s flexibilnými voľbami 
typu „skenovať do“, napr. do zložky a e-mailu alebo 
aplikácie SharePoint (kompatibilné iba s OS Windows).

Kofax VRS 5.1 (s AIPE ): Kofax VRS pomôže vždy zaručene 
dosiahnuť špičkovú kvalitu obrazu. Pomocou tejto aplikácie 
je skenovanie jednoduchšie a ľahšie vďaka automatickému 
spracovávaniu obrazu a manipulácii s dokumentmi. 
Jej vysokokvalitné zobrazovanie zlepšuje čitateľnosť 
naskenovaných dokumentov a zvyšuje rýchlosť optického 
rozpoznávania znakov (OCR), takže nie je potrebných 
toľko opakovaných skenovaní. A výsledok? Ušetrený čas 
i peniaze a zároveň podstatne vyššia produktivita práce. 
(kompatibilné iba s OS Windows).

Nuance eCopy PDF Pro Office je výkonná aplikácia 
s jednoduchým ovládaním na vytváranie, úpravu a 
konverziu súborov PDF, ktorá umožňuje nevídané 
možnosti spolupráce (kompatibilné iba s OS Windows).



• 
Technické údaje skenera imageFORMULA  
DR-M160II

Typ Stolový skener s podávaním listov

Snímač na čítanie 
dokumentov

1-riadkový snímač CMOS CIS

Optické rozlíšenie 600 dpi

Zdroj svetla Dióda LED RGB

Strana snímania Predná / Zadná / Obojstranne

Rozhranie Vysokorýchlostné USB 2.0

Rozmery Zatvorený zásobník: 280 (Š) mm x 172 (H) mm x 178 (V) mm
Otvorený zásobník: 280 (Š) mm x 606 (D) mm x 366,4 (V) mm

Hmotnosť cca 3,2 kg

Požiadavky na napájanie 100 – 240 V AC (50 / 60 Hz)

Spotreba energie skenovanie max. 27 W, spánkový režim max. 1,8 W,
pri vypnutom napájaní menej než 0,5 W

Prevádzkové prostredie 10 – 32,5oC (50 – 90,5oF), Vlhkosť: 20 – 80 % RV

Ekologické normy Smernica RoHS a program ENERGY STAR

RÝCHLOSŤ SNÍMANIA 1 DR-M160II

(A4, na výšku) Windows Mac

Čiernobiele / Odtiene sivej
200 dpi 60 str./min/  

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

300 dpi 60 str./min/  
120 obr./min

40 str./min/  
80 obr./min

Farebne 200 dpi 60 str./min/  
120 obr./min

60 str./min/   
120 obr./min

300 dpi 50 str./min/  
100 obr./min

40 str./min/  
80 obr./min

VLASTNOSTI DOKUMENTU

Šírka 50,8 mm – 216 mm

Dĺžka 54 mm – 356 mm

Hrúbka 27 – 209 g/m² (0,04 mm – 0,25 mm)

Skenovanie kariet Šírka: 53,9 mm, Dĺžka: 85,5 mm, Hrúbka: 0,76 mm
(podpora kariet s reliéfom)

Vizitky 50,8 mm x 55 mm alebo viac (Hrúbka 380 g/m2 max. 0,45 mm)

Režim Folio 216 mm x 297 mm

Režim dlhých dokumentov Max. 3 000 mm (výber z ovládacieho panela MS Windows)

Oddeľovanie papiera Metóda spomaľovacieho valca (spätný oddeľovací valec)

Kapacita podávača 60 hárkov (80 g/m2)

VÝSTUP

Rozlíšenie 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

Režim čiernobiele, rozptýlenie chýb, pokročilé vylepšenie textu (iba v OS 
Windows), pokročilé vylepšenie textu II, 8-bit. škála sivej  
(256 úrovní), 24-bit. farebne, automatické rozpoznanie farieb

ŠPECIÁLNE FUNKCIE tomatická detekcia formátu stránky, narovnanie zošikmenia, 
3-rozmerná korekcia farieb, vynechanie farby (RGB), vylepšenie 
farieb (RGB), automatická detekcia farieb, korekcia tieňovania, 
MultiStream (iba v OS Windows), predvolená krivka gama, 
vynechanie prázdnej strany, režim Folio, nastavenie oblasti 
snímania, kód opravy (iba v OS Windows), vylepšenie okrajov, 
redukcia moaré, zabránenie presvitaniu/odstránenie pozadia, 
úprava kontrastu, posun farby, režim pridania čierneho okraja, 
eliminácia farby, vyhladenie pozadia, orezanie tieňa, automatické 
nastavenie rozlíšenia, úprava smeru natiahnutia naskenovaného 
obrázka, uvoľnenie dvojitého podania, režim tenkého papiera, 
detekcia dvojitého podania (ultrazvukový snímač / podľa dĺžky), 
opakovaný pokus o separáciu, oddeľovanie dávok prázdnymi 
listami (iba v OS Windows)

PRIBALENÝ SOFTVÉR

Pre OS Windows Ovládač ISIS / TWAIN (Windows XP / Vista / 7 / 8 /8.1 / 10)
CapturePerfect2 
CaptureOnTouch2 
eCopy PDF Pro Office 
Kofax VRS (sAIPE)  
EMC Captiva Cloud Runtime Controls

Pre OS Mac Ovládač TWAIN
CaptureOnTouch2

Možnosti Modul čiarových kódov III, 2D modul čiarových kódov, Silex 
C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2, Plochý skener 101, 
Plochý skener 201

Spotrebný tovar  
Odporúčaná denná 
produktivita

Súprava na výmenu valca 
7 000 skenovaní/deň

1 Rýchlosť skenovania závisí od technických parametrov počítača a nastavenia funkcií.
2  Nástroje pre vývojárov softvéru je možné získať prostredníctvom programu pre vývojárov Canon
Business Solutions Developer Programme – www.canon.europe.com/bsdp
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Plochý skener 201 A3 Plochý skener 101 A4

Zvládanie neobvyklých dokumentov s 
voliteľným plochým skenerom.  
Ak chcete skenovať viazané knihy, časopisy 
a krehké médiá, využite plochý skener 
101 pre dokumenty až do formátu A4 
alebo plochý skener 201 pre dokumenty 
až do formátu A3. Tieto ploché skenery 
po pripojení cez rozhranie USB optimálne 
spolupracujú so zariadením DR-160II 
v režime duálneho skenovania, ktorý 
umožňuje použiť rovnaké funkcie 
vylepšenia obrazu na každý naskenovaný 
dokument..


