
 

 

Canon imageFORMULA DR-6010C Tehnični podatki 

SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU 

Vrsta 

Namizni skener s podajalnikom listov  

Tipalo za skeniranje 

3-linijsko tipalo CMOS CIS  

Optična ločljivost 

600 dpi  

Vir svetlobe 

RGB LED  

Skenirana stran 

Spredaj/zadaj/obojestransko  

Vmesnik 

Dvojni vmesnik (High Speed USB 2.0 in SCSI-3)  

Mere (Š x G x V) 

Pladenj zaprt: 318 (Š) × 278 (G) × 185,5 (V) mm 
Pladenj odprt: 318 (Š) × 545 (G) ×187 (V) mm pri obratu za 180 stopinj  

 



Teža 

Približno 6,5 kg  

Zahteve napajanja 

AC 220-240 V (50/60 Hz)  

Poraba energije 

Skeniranje: 30 W, način mirovanja: 2,2 W  

Delovno okolje 

10-32,5 °C (50-90,5 °F), vlažnost: 20-80 % relativne vlažnosti  

Skladnost z okoljskimi zahtevami 

RoHS in ENERGY STAR  

Črno-belo 

60 strani/120 slik na minuto  

Barvno 

60 strani/120 slik na minuto  

Izhodna ločljivost 

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 
600 dpi  

Izhodni način 

Črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila, napredna izboljšava besedila II, 8-
bitno sivinsko (256 ravni), 24-bitno barvno, hitro izboljševanje besedila  

Predlagan dnevni cikel 

Približno 7.500 skeniranj na dan  

Širina 

53-219 mm  

 



Dolžina 

70-356 mm  

Debelina 

Samodejno podajanje/obrat za 180 stopinj: 52-128 g/m² (0,06-0,15 mm） 

Samodejno podajanje/ravna pot: 52-128 g/m² (0,06-0,20 mm） 

Način stranskega podajanja/obrat za 180 stopinj: 52-157 g/m² (0,06-0,20 mm） 

Način stranskega podajanja/ravna pot: 52-546 g/m² (0,06-0,66 mm）  

Način dolgega dokumenta 

Največ 3000 mm (Nastavljivo na nadzorni plošči programa MS Windows)  

Skeniranje kartic 

Širina: 53,0 mm, dolžina: 85,5 mm, debelina: 0,76 mm (samo pri ravni poti in načinu stranskega 
podajanja)  

Ločevanje papirja 

Zavorni valj  

Zmogljivost podajalnika 

100 listov (80 g/m²)  

- 

Samodejno zaznavanje velikosti strani, poravnava, preskok prazne strani, prepoznavanje 
usmerjenosti besedila, samodejno zaznavanje barv, izključevanje barv (RGB/po meri), 
izboljševanje barv (RGB/po meri), zmanjšanje učinka valovitosti, preprečitev pronicanja 
barve/odstranitev ozadja, odstranjevanje robov, ločevanje paketa, ločevanje kod (s programsko 
opremo), odstranjevanje lukenj, nastavitev področja skeniranja, MultiStream™, sistem za hitro 
obnovitev, ultrazvočno zaznavanje dvojnega podajanja, registracija opravila/uporabnika  

Windows 

Gonilnik ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10) 
CapturePerfect 
Kofax VRS  



 


