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Rýchlosť, ktorou
skenujete, môže
závisieť od

profesionálny skener imageFORMULA DR-X10C

Ak sa vaša firma profesionálne venuje skenovaniu, je tu 
vynikajúci profesionálny skener so špičkovým výkonom. 
Zariadenie DR-X10C bolo navrhnuté tak, aby ste sa 
nemuseli zaťažovať správnym podávaním, manipuláciou 
a spracovaním vašich dokumentov, keďže to bez námahy 
urobí za vás.

Maximálna produktivita

Zariadenie DR-X10C je ultraproduktívny A3 skener s 
rýchlosťou skenovania až 260 ipm (A4, orientácia na 
šírku). Túto neuveriteľnú efektivitu sa podarilo dosiahnuť 
pomocou špeciálneho čipu vo firmvére zariadenia, ktorý 
je nezávislý od vášho počítača a je určený na hromadné 
spracovanie obrázkov. Vysokorýchlostný režim umožňuje 
skenovať obrázky s rozlíšením 300 dpi a vylepšiť ich na 
obrázky s rozlíšením 400 dpi a 600 dpi.

DR-X10C
RÝCHLOSŤ

PRI ČB
DOKUMENTOCH

130 ppm

RÝCHLOSŤ
PRI FAREBNÝCH
DOKUMENTOCH
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DENNÁ
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60 000 skenov/

deň

AUTOMATICKÝ
PODÁVAČ

DOKUMENTOV
500 hárkov

 



PONUKA BEZKONKURENČNÝCH VÝSLEDKOV

Podávanie bez námahy:

Zariadenie DR-X10C je vybavené veľkým automatickým 
podávačom dokumentov na 500 listov. Automatický 
podávač dokumentov môžete nastaviť do stredu pomocou 
zamykateľných vodiacich líšt a dá sa nastaviť na výšku (500, 
300 a 100 listov) podľa objemu skenovaných dávok – šetrí čas a 
zvyšuje celkový výkon.

Ultrazvuková detekcia dvojitého podávania:

Zariadenie DR-X10C je vybavené tromi nezávisle riadenými 
ultrazvukovými senzormi, ktoré zabezpečujú presnú detekciu 
dvojitého podávania a spoľahlivosť. Navyše, senzory sa môžu 
nastaviť tak, že spustia ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE, podľa 
nastavenej vzdialenosti od nábehovej hrany skenovaného 
obrazu, čím umožní pohodlne a ľahko skenovať dokumenty s 
prilepenými poznámkami a štítkami.

Detekcia zošitia dokumentu:

Inovatívna funkcia detekcie zošitia dokumentu od spoločnosti 
Canon okamžite zastaví podávanie vždy, keď zistí zošitie 
dokumentu, čím zabráni poškodeniu zariadenia alebo 
dokumentu.

Aktívne ovládanie krútiaceho momentu pri oddeľovaní:

Táto inovatívna funkcia umožňuje zvládnuť širokú škálu médií 
od hrubých po krehké dokumenty s 5 elektronicky riadenými 
nastaveniami krútiaceho momentu. Osobitné výhody poskytuje 
pri skenovaní krehkých dokumentov, kde môžete dosiahnuť 
potrebné oddelenie dokumentov bez rizika poškodenia 
dokumentu - zabezpečuje najlepšiu možnú úroveň oddelenia 
dokumentov a spoľahlivosť podávania.

Opakovaný pokus pri dvojitom podávaní:

Táto jedinečná funkcia automaticky obráti dokumenty v 
podávači v prípade detekcie dvojitého podávanie a pokúsi sa 
znova zopakovať podávanie. Aj príležitostné skenovanie obálky 
je jednoduché - po detekcii stačí prijať obraz stlačením tlačidla 
na ovládacom paneli a skenovanie automaticky pokračuj, čím sa 
zvyšuje celková produktivita.

Okamžitá detekcia formátu a zošikmenia:

Vyhradený senzor umiestnený vnútri skenera automaticky 
a okamžite deteguje formát a uhol zošikmenia fyzického 
dokumentu prechádzajúceho skenerom, čím zaisťuje presné a 
spoľahlivé výsledky.



LEPŠIE OVLÁDANIE VŽDY, KEĎ HO BUDETE POTREBOVAŤ

VYSOKORÝC 
HLOSTNÝ 
PROFESIONÁLNY  
SKENER NA  
FORMÁT A3

CapturePerfect

Pomocou tejto intuitívnej aplikácie, ktorá ponúka zobrazovanie 
vo viacerých oknách a náhľadoch, môžete rýchlo a jednoducho 
hromadne skenovať dokumenty. Zariadenie má flexibilné 
možnosti „skenovania do“, ako napríklad skenovania do 
priečinka, e-mailu a SharePointu. K dispozícii je aj súbor 
CapturePerfect Software Developer Kit (SDK).

Kofax VRS

Ak požadujete tie najlepšie výsledky, zabezpečte ich pomocou 
zariadení DR-X10C a Kofax Virtual Rescan (VRS) Professional. 
Táto uznávaná technológia na vylepšenie obrazu dosahuje 
vynikajúce výsledky aj z tých najnekvalitnejších zdrojových 
dokumentov, čím skracuje čas na prípravu dokumentov a 
obmedzuje potrebu manuálneho zásahu. Voliteľná karta Kofax 
VRS Professional CGA zahŕňa množstvo automatických funkcií, 
ktoré zlepšujú proces skenovania, ako je napríklad OCR/ICR 
a redukujú opakované skenovania pre dosiahnutie optimálnej 
účinnosti na minimum.

Expert na obrázky

Ak je kvalita obrázkov veľmi dôležitá, zariadenie DR-X10C s 
optickým rozlíšením 600 dpi a radom zabudovaných funkcií 
na vylepšenie obrázka je tou správnou voľbou. Na zabránenie 
hromadeniu prachu a zhoršovaniu obrazu využíva skener  
DR-X10C automatický ventilátor, stierač a tieniaci mechanizmus, 
ktoré udržiavajú čistý senzor a vysokú kvalitu obrázka.

Ďalšie funkcie spracovania obrázka

Pre zvýšenie výkonu a jednoduché ovládanie prichádza zariadenie 
DR-X10C s rozsiahlym súborom funkcií na spracovanie obrazu. 
Patrí k nim funkcia vylepšenia textu, automatická detekcia farieb, 
zabránenie presvitaniu, redukciu moaré a odstránenie čiernych 
okrajov a dierkovania. Súčasťou zariadenia je aj valec s voliteľným 
pozadím (čiernobiele a farebné). Stačí vybrať v nastaveniach 
ovládača, ktoré pozadie chcete a zariadenie DR-X10C ho vymení 
vo vašom preferovanom nastavení.

 



• 
Technické údaje skenera imageFORMULA DR-X10C

Typ Stolný skener s podávaním listov

Snímač na čítanie 
dokumentov

CMOS CIS 3-riadkový snímač

Optické rozlíšenie 600 dpi

Zdroj svetla Dióda LED RGB

Strana snímania Predná / Zadná / Obojstranne

Rozhranie Vysokorýchlostné USB 2.0 a SCSI-3
voliteľná karta Kofax VRS Professional CGA

Rozmery Zavretý zásobník: 528 (Š) mm x 563 (H) mm x 375 (V) mm
Otvorený zásobník: 528 (Š) mm x 861 (D) mm x 432 (V) mm

Hmotnosť cca 39 kg

Požiadavky na napájanie 220 - 240V AC (50 / 60 Hz)

Spotreba energie Skenovanie: 125 W alebo menej, Spánkový režim: 4,5 W alebo 
menej, 
Napájanie vypnuté: 0 W

Prevádzkové prostredie 10 – 32.5˚C (50 – 90,5˚F), Vlhkosť: 20 – 80% RV

Ekologické normy Smernica RoHS

RÝCHLOSŤ SNÍMANIA* DR-X10C

(A4, na výšku)

ČB / Odtiene sivej 200 dpi / 300 dpi 100 ppm / 200 ipm

Farba 200 dpi 100 ppm / 200 ipm

Farba 300 dpi 100 ppm / 170 ipm

(A4, na šírku)  

ČB / Odtiene sivej 200 dpi / 300 dpi 130 ppm / 260 ipm

Farba 200 dpi 130 ppm / 260 ipm

Farba 300 dpi 130 ppm / 260 ipm

VLASTNOSTI DOKUMENTU

Šírka 50.8 mm – 305 mm

Dĺžka 70 mm – 432 mm

Hrúbka Automatické podávanie: 52 – 128 g/m2 (0,06 mm – 0,15 mm)
Režim Bypass: 42 – 255 g/m2 (0,05 mm – 0,3 mm)

Režim dlhého dokumentu Max. 3000 mm (výber z ovládacieho panela MS Windows)

Oddeľovanie papiera Spomaľovací valec

Kapacita podávača 500 listov (80 g/m2)
Možnosť výberu 500, 300, 100 listov a MANUÁLNY / BYPASS
režim podávania Ofset podávanie s uzamykateľnými bočnými 
vodiacimi lištami

VÝSTUPNÉ

Rozlíšenie 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

Režim ČB, rozptýlenie chýb, Pokročilé vylepšenie textu, Pokročilé
vylepšenie textu II, 8-bitová škála sivej (256 úrovní), 24-bit. farebne

ŠPECIÁLNE FUNKCIE Automatická detekcia formátu strany, odstránenie zošikmenia, 
vynechanie prázdnej strany, rozpoznanie orientácie textu, 
vynechanie farby (RGB / vlastné) / vylepšenie (RGB / vlastné),  
redukcia moaré, zabránenie presvitaniu / odstránenie pozadia, 
odstránenie dierkovania, MultiStream, automatické  
zapnutie / vypnutie napájania (cez USB), systém rýchlej obnovy, 
ultrazvukový detekcia dvojitého podávania (senzory nastaviteľné 
nezávisle), manuálne podávanie / podávanie s obídením, aktívne 
ovládanie krútiaceho momentu pri oddeľovaní, mechanizmus 
opakovaného pokusu pri dvojitom podávaní, tlačidlá registrácie 
úlohy / požívateľa, režim overenia iba skenovanie / iba počítanie, 
bzučiakový alarm, voliteľné pozadie (biele / čierne)

VIAZANÝ SOFTVÉR vládač ISIS / TWAIN (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10)

Pre Windows OSO CapturePerfect
(CapturePerfect SDK dostupný prostredníctvom programu Canon 
Business Solutions Developer Programme – 
www.canon-europe.com/bsdp)

Doplnky Pre-Imprinter
Post-Imprinter
Dekódovač opravného kódu
Modul čiarových kódov 
Karta Kofax VRS Professional CGA
Plochý skener 201
Silex SX-DS-4000U2

Spotrebný materiál Súprava na výmenu valca  
Čistiaci list 
Atramentové kazety (červená, modrá, zelená)

Odporúčaná denná 
produktivita

60 000 skenov/deň

*Rýchlosť skenovania závisí od technických parametrov počítača a nastavenia funkcií.

Niektoré zobrazenia sú simulované pre lepšiu názornosť. Všetky údaje sú získané na základe 
štandardných testovacích metód spoločnosti Canon. Tento dokument a technické špecifikácie 
produktu boli vypracované pred uvedením produktuna trh. Konečné špecifikácie podliehajú 
zmene bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: všetky názvy spoločností a/alebo produktov sú 
ochrannými známkami a/alebo registrovanými ochrannými známkami ich jednotlivých výrobcov na 
ich trhoch a/alebo v ich krajinách.

Ideálny pre zlepšenie procesov v 
náročných podmienkach

Bezkonkurenčná produktivita 
kombinovaná s nenáročnou 
prevádzkou robí zo zariadenia DR-
X10C vynikajúci skener pre dôležité 
podnikové procesy skenovania ako 
fakturácia a uchovávanie záznamov.

Ideálny pre špecializované 
kancelárie a poskytovateľov 
skenovacích služieb

Mimoriadna spoľahlivosť počas 
práce pri 260 obrázkoch za minútu 
a pri produktivite 60 000 skenov za 
deň, vďaka čomu je skener DR-X10C 
zariadením, na ktoré sa môžete vždy 
spoľahnúť.

Spracovanie výnimiek pomocou 
voliteľného plochého skenera Flatbed 
Scanner Unit 201

Skenovanie viazaných kníh, časopisov 
a krehkých médií pridaním plochého 
skenera Flatbed Scanner Unit 201 pre 
skenovanie vo formáte A3. Plochý 
skener sa pripája pomocou USB a 
bezchybne spolupracuje so zariadením 
DR-X10C vo forme duálneho skenera, 
ktorý umožňuje použiť rovnaké funkcie 
vylepšenia obrazu na každý sken.
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