
Canon imageFORMULA DR-F120 Tehnični podatki

Vrsta

Namizni ploski skener s samodejnim podajalnikom dokumentov

Tipalo za skeniranje
1-linijsko tipalo CMOS CIS

Optična ločljivost
600dpi/1200dpi

Vir svetlobe
RGB LED

Skenirana stran
Spredaj/zadaj/obojestransko

Vmesnik
High Speed USB 2.0

Mere (Š x G x V)
Pladenj zaprt: 469 (Š) x 335 (G) x 120 (V) mm

Pladenj odprt: 469 (Š) x 335 (G) x 151 (V) mm

Teža
Približno 4,6 kg

Zahteve napajanja 
AC 220–240 V (50/60 Hz)

Poraba energije
Skeniranje 19,9 W ali manj, način pripravljenosti 2,5 W ali manj, izklop manj kot 0,5 W



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

Skladnost z okoljskimi zahtevami
RoHS in ENERGY STAR

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA
Črno-belo (A4, 200 dpi)
SPD: 20 strani/36 slik na minuto

Barvno (A4, 200 dpi)
SPDF: 10 strani/18 slik na minuto

Izhodna ločljivost
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

Izhodni način
Črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila, napredna izboljšava besedila II, 8-bitno 
sivinsko (256 ravni), 24-bitne barve

Predlagan dnevni cikel
Približno 1000 skeniranj na dan

TEHNIČNI PODATKI ZA DOKUMENTE
Širina
SPD: od 51 do 216 mm

Plošča: največ 216 mm

Dolžina
SPD: od 89 do 356 mm

Plošča: največ 356 mm

Debelina
SPD: 35–128 g/m² (0,05–0,15 mm)

Način dolgega dokumenta
največ 1000 mm

Skeniranje kartic
Širina: 51 mm, dolžina: 89 mm, debelina: od 128 do 209 g/m²



Ločevanje papirja
Metoda zavornih valjev

Zmogljivost podajalnika
50 listov (80 g/m²)

PRILOŽENA PROGRAMSKA OPREMA
Windows
Gonilnik ISIS/TWAIN (Windows XP/VISTA/7/8/10/Server 2008/Server 2012)

CaptureOnTouch 3 

EMC Captiva Cloud Runtime Controls

POTREBŠČINE
-
Rezervni komplet valjev

Omejitev odgovornosti
Vsi podatki temeljijo na standardnih Canonovih testnih metodah, razen kjer je označeno drugače.

Pridržujemo si pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.

Vsi podatki temeljijo na standardnih Canonovih testnih metodah, razen kjer je označeno drugače.

Pridržujemo si pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
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