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Ultrakompaktný 
skener A3 so 
spoľahlivou a 
univerzálnou 
výkonnosťou

Kancelársky skener A3

Vďaka svojmu univerzálnemu podávaču na dokumenty 
formátu A3 a jedinečne kompaktnej konštrukcii je 
skener imageFORMULA DR-M1060 skvelý na spoľahlivé 
skenovanie rôznych typov dokumentov, pričom 
jeho energetická a rozmerová náročnosť je nízka – 
vďaka tomu je ideálny do kancelárií s obmedzenými 
priestorovými možnosťami, ktoré však potrebujú 
skenovanie dokumentov A3.

Jedinečná, priestorovo úsporná konštrukcia

Jedinečne kompaktný skener formátu A3, DR-M1060, je 
ideálny pre firemné kancelárie alebo decentralizované 
pobočky s obmedzeným priestorom, ktoré vyžadujú 
skenovanie formátov A3. Používatelia ocenia pohodlné a 
praktické ovládanie predného podávača dokumentov a 
konštrukciu výstupu dokumentov, hlavne pri manipulácii 
s dokumentmi formátu A3.

DR-M1060

RÝCHLOSŤ ČB
60 str./min

RÝCHLOSŤ 
FAREBNE
60 str./min

ODPORÚČ. 
DENNÁ 

PRODUKTIVITA 
7 500 skenov/deň

AUTOMATICKÝ 
PODÁVAČ 

DOKUMENTOV 
60 hárkov

 



ROBUSTNÝ A FLEXIBILNÝ SKENER A3, KTORÝ ZABERÁ MENEJ MIESTA.

Výnimočná kvalita spracovania obrazu

Vychutnajte si dokonalé výsledky skenovania obrázkov vďaka 
celému radu pokročilých funkcií na spracovanie obrazu skenera 
DR-M1060, ako napríklad pokročilé vylepšenie textu, čo je 
funkcia produkujúca jasne čitateľné obrázky aj z originálov s 
vyblednutým textom. Ďalšie funkcie, ako napríklad automatická 
detekcia farieb, automatická úprava formátu a zošikmenia, 
oprava orientácie textu a prispôsobiteľné vynechanie farby, ešte 
viac vylepšujú kvalitu a konzistentnosť obrazu.

Vysokovýkonné skenovanie s vysokou odolnosťou

Napriek svojej kompaktnej konštrukcii je skener DR-M1060 
robustný a stavaný na zvládanie vysokej záťaže až 7 500 
dokumentov denne. Je mimoriadne produktívny vďaka 
ultravysokým rýchlostiam obojstranného skenovania až  
120 obr./min. (A4) a 60-stranovému podávaču dokumentov, čo 
je ideálne pre rušné firemné prostredia. 

Maximálne inteligentná a efektívna manipulácia s 
dokumentmi

Vďaka detekcii zošikmenia a ultrazvukovej detekcii dvojitého 
podania skener DR-M1060 redukuje chyby a šetrí čas pri 
skenovaní. Praktická 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. Používatelia môžu ušetriť čas vďaka možnosti 
pohodlne a automaticky oddeľovať dávky dokumentov 
pomocou oddeľovacieho hárku v podobe prázdnej strany.

Spoľahlivá a univerzálna manipulácia s papierom

Skener DR-M1060 poskytuje maximálnu flexibilitu pri manipulácii 
s dokumentmi, ktorá používateľom umožňuje vybrať si medzi 
dvoma mechanizmami podávania – predvolenú 180° otočku a 
rovné podávanie, keď je otvorený príslušný výstupný zásobník. 
Vďaka robustnému mechanizmu podávača sa jednoducho skenujú 
rôzne typy médií vrátane reliéfnych / plastových kariet, hrubých 
aj tenkých médií – a až 3 m dlhé dokumenty. Používatelia majú 
aj možnosť skenovať dokumenty formátu A1 pomocou funkcie 
režimu folio, keď to je potrebné.
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Intuitívny softvér na skenovanie umožňuje rýchle a 
jednoduché dosahovanie výsledkov špičkovej kvality. 
Skenovanie do rôznych formátov súborov vrátane PDF, PDF-A, 
TIFF, JPEG, BMP, a PPTX; odosielanie obrázkov priamo do 
aplikácií na správu údajov, napr. SharePoint, čo zaisťuje hladký 
a efektívny postup práce s dokumentmi. V prípade rutinných 
skenovacích úloh môžete zaregistrovať až 9 rozličných 
skenovacích úloh pre rýchle a presné spracovanie.

Aplikácia CapturePerfect je určená na kľúčové kancelárske 
skenovanie v dávkach a obsahuje množstvo možností 
zobrazenia spolu s flexibilnými voľbami typu „skenovať o“, napr. 
do zložky, e-mailu alebo aplikácie SharePoint.

Ušetrite peniaze a zároveň podstatne zvýšte produktivitu práce 
vďaka automatickému spracovávaniu obrázkov a manipulácii 
s dokumentmi, ktorá pomáha neustále dosahovať vynikajúcu 
kvalitu obrazu. Vďaka svojmu vysokokvalitnému zobrazovaniu 
aplikácia KOFAX VRS zlepšuje čitateľnosť  askenovaných 
dokumentov a zvyšuje rýchlosť optického rozpoznávania 
znakov (OCR), takže nie je potrebných toľko opakovaných 
skenovaní.

eCopy PDF Pro Office je výkonná a jednoducho ovládateľná 
desktopová aplikácia, ktorá umožňuje vytváranie, úpravu a 
konvertovanie dokumentov PDF jednoduchšie než kedykoľvek 
predtým.

VYBAVENÝ NAJNOVŠÍM SOFTVÉROM

Skenovanie dlhých 
dokumentov



• 
Technické údaje skenera imageFORMULA DR-M1060

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: 424 (Š) mm x 246 (D) mm x 120 (V) mm
Otvorený zásobník: 424 (Š) mm x 440 (D) mm x 210 (V) mm

Hmotnosť cca 6,1 kg

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

Spotreba energie Skenovanie: max. 32,5W, spánkový režim: max. 2,5W,  
pri vypnutom napájaní: 0,5 W alebo menej

Prevádzkové prostredie 10 - 32, 50C (50 – 90, 50F), Vlhkosť : 20 – 80% RV

Ekologické normy Smernica RoHS a program ENERGY STAR®

RÝCHLOSŤ ČÍTANIA1  A4, na výšku A4, na šírku

ČB/škála sivej 200 dpi 40 str./min., 
80 obr./min.

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

 300 dpi 40 str./min., 
80 obr./min.

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

Farebne 200dpi 40 str./min., 
80 obr./min.

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

 300 dpi 30 str./min., 
60 obr./min.

40 str./min., 
80 obr./min.

VLASTNOSTI DOKUMENTU

Šírka 50.8 mm – 300 mm

Dĺžka 70 mm – 432 mm

Otáčanie Priamy posun

Hrúbka 0.04 mm – 0.15 mm 
(27 – 128 g/m²)

0.04 mm – 0.3 mm 
(27 – 255 g/m2)

Skenovanie kariet - 54 mm x 86 mm x 1,4 mm 
(skenovanie kariet s reliéfom je 
podporované)

Vizitky - 50,8 mm x 91 mm (Hrúbka
380 g/m2 max. 0,45 mm)

Dlhé dokumenty - Max. 3000 mm

Oddeľovanie papiera Metóda spomaľovacieho valca (spätný oddeľovací valec)

Kapacita podávača 60 hárkov (A4, 80 g/m2)

VÝSTUP

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 Automatická detekcia, ČB, difúzia chýb, pokročilé vylepšenie 
textu, pokročilé vylepšenie textu II, 8-bitová škála sivej:  
(256 úrovní), 24-bit. farebne

ŠPECIÁLNE FUNKCIE automatická detekcia formátu stránky, narovnanie zošikmenia, 
vynechanie farby (RGB), vylepšenie farby (RGB), eliminácia 
farby, automatická detekcia farieb, orientácia textu, režim 
MultiStream, predbežné naskenovanie, oddeľovanie dávok (kód 
opravy / prázdna strana), otočenie obrazu, vynechanie prázdnej 
strany, režim Folio, detekcia zošívača, detekcia zošikmenia, 
redukcia moaré, zabránenie presvitaniu / odstránenie pozadia, 
zvýraznenie znakov, vyhladenie pozadia, odstránenie tieňa, 
prídavný modul Imprinter, automatické nastavenie rozlíšenia, 
vymazanie škvŕn, vymazanie výstupkov, rýchla záchrana 
naskenovanej strany, detekcia dvojitého podania (ultrazvukový 
snímač / podľa dĺžky), uvoľnenie dvojitého podania (DFR)

PRIBALENÝ SOFTVÉR

Pre OS Windows Ovládač ISIS / TWAIN (Microsoft Windows XP Pro / XP Home / 
VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2012) 
CapturePerfect 3.12

CaptureOnTouch2

Nuance eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS (s AIPE)

Možnosti A4 Plochý skener Flatbed Scanner Unit 101
Plochý skener A3 Flatbed Scanner Unit 201
Barcode Module, 2D Barcode Module
Silex SX-DS-4000U2 (konverzia USB na sieťové rozhranie)

Spotrebný materiál Súprava výmenných valčekov

Odporúčaná denná 
produktivita

7500 skenov/deň

1  Rýchlosť skenovania závisí od technických parametrov počítača a nastavenia funkcií
2  Súpravu a nástroje pre vývojárov softvéru je možné získať prostredníctvom programu pre 

vývojárov Canon Business Solutions Developer Programme – www.canon-europe.com/bsdpp

Extra výhody rozhodujú
Skener DR-M1060 sa dodáva s viacerými 
voliteľnými doplnkami, ktoré používateľom 
umožnia ešte viac zvýšiť produktivitu. Voliteľné 
ploché skenery A4 a A3 používateľom umožňujú 
skenovať viazané knihy, časopisy a krehké médiá. 
Tieto dve duálne skenovacie zariadenia pripojené 
pomocou USB kábla dokonale spolupracujú so 
skenerom DR-M1060, takže používateľ môže 
aplikovať rovnaké funkcie vylepšenia obrazu na 
všetky skeny. K dispozícii je aj modul 2D čiarových 
kódov, ktorý umožňuje rozpoznávanie čiarových 
kódov formátu QR, PDF417 a Data Matrix.

Voliteľný plochý skener A3 201Voliteľný plochý skener A4 101
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