
 

•
S týmto produktívnym plochým 
skenerom s automatickým podávačom 
dokumentov získate maximálnu 
efektivitu a všestrannosť.

Hlavné výhody skenera imageFORMULA DR-F120

•    Rýchle a produktívne obojstranné skenovanie 
dokumentov rýchlosťou 20 str./min s automatickým 
podávačom dokumentov na 50 hárkov

•  Skenovanie kníh, časopisov alebo krehkých 
materiálov s integrovanou plochou jednotkou

•  Špičková obrazová kvalita – skenovanie až do 
rozlíšenia 2400 dpi

•  Softvér s používateľským rozhraním s ikonami a so 
sprievodcom skenovaním

•  Jednoduché skenovanie so softvérom 
CaptureOnTouch a tlačidlami na spúšťanie úloh 
jedným dotykom

•  Skenovanie do editovateľných súborov PDF 
a pripojenie ku cloudovým aplikáciám

•  Farebná presnosť s funkciou trojrozmernej korekcie 
farieb

•  Vysoká energetická účinnosť – menej než 20 W 
v prevádzke

Vychutnajte si vysokokvalitné skenovanie 
celej škály rozmerov a formátov 
dokumentov vrátane fotografií v jednom 
kompaktnom zariadení vybavenom 
automatickým podávačom dokumentov 
a plochou jednotkou – všetko bez 
námahy.

Plochá jednotka a automatický 
podávač dokumentov

20 str./min

Automatický podávač 
dokumentov na 50 hárkov

1000 skenov/deň

2400 dpi

CaptureOnTouch

Pripojenie cez rozhranie USB

Skenovanie 
na jeden dotyk



VŠESTRANNÝ DIZAJN, VÝKONNÉ FUNKCIE

Maximálna produktivita

Zaznamenávajte rôzne typy 
dokumentov presne a efektívne so 
skenerom DR-F120: kompaktným 
riešením na skenovanie typu „všetko 
v jednom“ s automatickým podávaním 
dokumentov a skenovaním naplocho. 
Ušetríte drahocenný čas s podávačom 
dokumentov na 50 hárkov a vysokými 
rýchlosťami skenovania 20 str./min. 
DR-F120 vám umožní spoľahlivo 
dokončiť vašu prácu s kapacitou až 
1000 skenov za deň.

Prvotriedna kvalita obrazu

DR-F120 skenuje zakaždým 
v prvotriednej kvalite vďaka rozlíšeniu 
skenovania 2400 dpi, širokej ponuke 
vstavaných funkcií na vylepšenie 
obrazu a povestnej technológii 
skenovania od spoločnosti Canon. 
S funkciou trojrozmernej korekcie 
farieb dosiahnete bezpríkladnú 
presnosť farieb, ktoré zostávajú verné 
pôvodného dokumentu.

Všestranná manipulácia s papierom

DR-F120 prináša všestrannú flexibilitu 
pri skenovaní rôznych typov materiálu 
aj napriek svojim malým rozmerom 
a malému miestu, ktoré zaberá. Cesta 
automatického podávania dokumentov 
umožňuje skenovať dokumenty 
so šírkou formátu A4 a médiá 
s dĺžkou až do 1 000 mm. Budete 
sa tešiť zo zvýšenej spoľahlivosti 
a úspory času pri skenovaní rôznych 
dokumentov s mechanizmom závislých 
oddeľovacích a podávacích valcov 
od spoločnosti Canon. Plochý skener 
je ideálny na spracovanie médií, ako 
sú napríklad knihy, pasy či časopisy, 
a jednoduché zaznamenávanie strán 
až do formátu Legal. Zvláda rovnako 
dobre fotografie, hrubé, tenké aj 
chúlostivé dokumenty.



INTUITÍVNE
A JEDNODUCHÉ 
POUŽÍVANIE

SOFTVÉR

Skenovanie na skeneri DR-F120 je jednoduché a intuitívne vďaka 
softvéru CaptureOnTouch od spoločnosti Canon. Toto univerzálne 
riešenie na skenovanie umožňuje skenovať, upravovať a posielať 
dokumenty oveľa jednoduchšie. Používateľské rozhranie s ikonami 
a sprievodcom skenovaním umožňuje rýchlo konvertovať papierové 
dokumenty do rôznych formátov (PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG 
a PowerPoint). CaptureOnTouch rovnako dobre slúži aj ako riešenie na 
jednoduché zakladanie dokumentov a umožňuje skenovať a vytvárať 
dokumenty vo formáte PDF s možnosťou vyhľadávania vrátane 
jednoduchého textového vyhľadávania.

Doplnky pre cloudové služby

Súčasťou softvéru CaptureOnTouch sú doplnky, ktoré umožňujú 
pripojenie ku cloudovým službám a ECM, ako sú napríklad Evernote, 
Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive (len 
Windows) a Dropbox.

Jednoduchá prevádzka a starostlivosť

Starostlivosť o skener DR-F120 je jednoduchá vďaka jednoduchému 
dizajnu. Ovládacie valce dokážete vymeniť vlastnými silami, takže vám 
nevznikajú náklady spojené s privolaním servisného technika. Náklady 
ostávajú na nízkej úrovni vďaka vysokej energetickej účinnosti skenera 
a spotrebe energie menej než 20 W počas prevádzky.
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VŠEOBECNÉ 
INFORMÁCIE 
O VÝROBKU
Typ plochý stolový skener s automatickým podávačom 

dokumentov

Snímač skenovania jednoriadkový snímač CMOS CIS

Optické rozlíšenie 600dpi ADF / 1200dpi Flatbed

Zdroj svetla dióda LED RGB

Strana skenovania predná/zadná/obojstranne

Pripojenie Vysokorýchlostné USB 2.0

Rozmery (Š x H x V) zavretý zásobník: 469 (Š) x 335 (H) x 120 (V) mm
otvorený zásobník: 495 (Š) x 335 (H) x 201 (V) mm

Hmotnosť cca 4,6 kg

Požiadavky na 
napájanie

220 – 240 V~ (50/60 Hz)

Spotreba energie skenovanie max. 19,9 W,  
režim spánku max. 2,5 W,  
s vypnutým napájaním menej než 0,5 W

Pracovné prostredie 10 – 32,5 °C, (50 – 90,5 °F),  
vlhkosť: 20 – 80 % RV

Environmentálne normy smernica RoHS a program ENERGY STAR

PARAMETRE 
SKENOVANIA
Rýchlosť skenovania  
(A4, 200 dpi)
Čiernobielo automatické podávanie dokumentov: 20 str./min,  

36 obr./min

Farebne automatické podávanie dokumentov: 10 str./min,  
18 obr./min

Rozlíšenie na výstupe 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, 2400 x 2400 dpi

Režim výstupu Čiernobiely, difúzia chýb, pokročilé vylepšenie
textu, pokročilé vylepšenie textu II, 8-bitové
odtiene sivej (256 úrovní), 24-bitové farby

Odporúčaná denná 
produktivita

cca 1000 skenov/deň

VLASTNOSTI 
DOKUMENTU
Šírka automatické podávanie dokumentov: 51 – 216 mm

Plochá jednotka: do 216 mm

Dĺžka automatické podávanie dokumentov: 89 – 356mm
Plochá jednotka: do 356mm

Gramáž/hrúbka automatické podávanie dokumentov: 35 – 128 g/m2 
(0,05 – 0,15 mm)

Režim s dlhými 
dokumentmi

max. 1 000 mm

Skenovanie vizitiek šírka: 51 mm, dĺžka: 89 mm, gramáž: 128 – 209 g/m2

Oddeľovanie papiera spomaľovací valec

Kapacita podávača 50 hárkov (80 g/m2)

ŠPECIÁLNE FUNKCIE automatická detekcia veľkosti strany, odstránenie 
zošikmenia, automatická detekcia farieb, vylepšenie 
textu, vynechanie prázdnej strany, otočenie textu, 
MultiStream, predvolená krivka gama, predbežné 
naskenovanie, zvýraznenie hrany, vynechanie farby 
(RGB), vylepšenie farieb (RGB), redukcie moaré, 
zvýraznenie znakov, zabránenie presvitaniu/
odstránenie pozadia, odstránenie tieňa, odstránenie 
okrajov, vymazanie škvŕn, vymazanie výstupkov, 
odstránenie dierkovania, použitie korekcií pre 
fotografie, detekcia dvoch hárkov na vstupe (na 
základe dĺžky), automatická detekcia papiera 
v podávači/na skenovacej ploche, systém na rýchle 
obnovenie

DODÁVANÝ SOFTVÉR
Windows ovládač ISIS/TWAIN (Windows XP/VISTA/7/8/10/

Server 2008/Server 2012)
CaptureOnTouch 3 
EMC Captiva Cloud Runtime Controls

SPOTREBNÝ MATERIÁL 
A PRÍSLUŠENSTVO
Spotrebný materiál  súprava náhradných valcov

Príslušenstvo Silex SX-DS-4000U2

Niektoré zobrazenia sú simulované pre lepšiu názornosť. Všetky údaje boli 
získané na základe štandardných testovacích metód spoločnosti Canon. Tento 
dokument a technické údaje výrobku boli vypracované pred uvedením výrobku 
na trh. Konečné technické údaje podliehajú zmene bez predchádzajúceho 
upozornenia. Označenia ™ a © a všetky názvy a logá spoločností a výrobkov sú 
ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov na 
ich trhoch alebo v ich krajinách.

Jednoduché, intuitívne ovládanie
Jednoduché skenovanie stlačením jediného tlačidla 
úlohy priamo na ovládacom paneli skenera

Dosahujte špičkové výsledky jediným dotykom tlačidla 
v plne automatickom režime, ktorý automaticky použije to 
najlepšie nastavenie pre každý skenovaný obraz. 
Vstavané nástroje eliminujú prázdne strany 
a automaticky určia veľkosť papiera a smer otočenia 
textu. Automatická funkcia na detekciu zošikmenia 
obrazu vyrovná dokumenty privedené pod uhlom. Časté 
úlohy si môžete zjednodušiť ešte viac tak, že im priradíte 
3 tlačidlá úlohy na paneli skenera.

Kopírovať   Súbor    E-mail

3 tlačidlá úlohy Štart                      Stop          Zap./vyp.


