
 

 

Canon imageFORMULA DR-G2140 Tehnični podatki 

Podrobne specifikacije 

Vrsta 

Namizni skener s podajalnikom listov A3 

Tipalo za skeniranje 

CIS 

Optična ločljivost 

600 dpi 

Vir svetlobe 

RGB LED 

Skenirana stran 

Enostransko, dvostransko, preskok praznih strani 

Vmesnik 

USB 3.1/žično omrežje LAN 

Dimenzije (Š x G x V) 

Pladenj zaprt: 480 (Š) x 569 (G) x 315 (V) mm 
Pladenj odprt: 480 (Š) x 723 (G) x 390 (V) mm 

 



Teža 

Pribl. 25,0 kg 

Zahteve napajanja 

AC 220–240 V (50/60 Hz) 

Poraba energije 

Skeniranje: 66,5 W 
V stanju mirovanja: 3,5 W ali manj 

Delovno okolje 

10–35°C (50–95°F), vlažnost: 20–80 % relativne vlažnosti 

Noise 

54 dB 

Skladnost z okoljskimi zahtevami 

Certifikat EPEAT Gold 

Specifikacije optično branje 

Črno-belo 

145 strani na minuto/290 slik na minuto (A4, ležeče, 200 dpi/300 dpi) 

Barvno 

145 strani na minuto/290 slik na minuto (A4, ležeče, 200 dpi/300 dpi) 

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 

Izhodni način 

Samodejno zaznavanje, črno-belo, 
Razpršitev napake, aktivno določanje praga, 
izpopolnjena izboljšava besedila, 
napredna izboljšava besedila II, 
256 ravni sivin, 24-bitne barve 

 



Predlagan dnevni cikel 

70.000 skeniranih dokumentov na dan 

TEHNIČNI PODATKI ZA DOKUMENTE 

Širina 

50,8–305 mm 

Dolžina 

70–432 mm 

Debelina 

Neprekinjeno podajanje: 20–209 g/m2, 0,04–0,25 mm 
Način brez ločevanja: 20–255 g/m2, 0,04–0,03 mm 

Način dolgega dokumenta 

Največ 5.588mm 

Ločevanje papirja 

Zavorni valj in način predhodnega ločevanja 

Zmogljivost podajalnika 

500 listov 

POSEBNE FUNKCIJE 

Ostalo 

Prepoznavanje črtnih kod, 2D-koda, skeniranje kod, funkcija opravila, ultrazvočno zaznavanje 
dvojnega podajanja, zaznavanje sponk, izključevanje in izboljšava barv, samodejno zaznavanje 
velikosti strani, 3-dimenzionalno popravljanje barv, vrtenje slik, preskok praznih strani, 
poudarjanje robov, odstranitev učinka valovitosti, 
Preprečitev pronicanja barve/odstranitev ozadja, prilagoditev kontrasta, popravljanje senčenja, 
prilagajanje svetlosti, poravnava, odstranitev robov, strani skeniranega dokumenta, nastavitve 
področja skeniranja, dodatne nastavitve, prepoznavanje usmerjenosti besedila, luknjanje 
Odstranitev, skeniranje Folio, odstranitev nepotrebnih pik, odstranitev zarez, glajenje ozadja, 
poudarjanje znakov, sistem za hitro obnovitev, MultiStreamTM 

 

 



PRILOŽENA PROGRAMSKA OPREMA 

Windows 

Gonilnik ISIS, gonilnik TWAIN (32/64 bit), gonilnik WIA, gonilnik Kofax VRS 
CaptureOnTouch Pro 
Orodje za nastavitev gonilnika 

Potrošni material 

Rezervni komplet valjev 
Ločevalna blazinica 
Kartuše s črnilom (rdeča, modra) 

Možnosti 

Odtiskovalnik 
Enota ploskega skenerja 102 
Ploski skener 201 
Beli tiskarski valj 

 

 


