
Canon imageFORMULA DR-M140 Tehnični podatki

SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU

Vrsta
Namizni skener s podajalnikom listov

Tipalo za skeniranje
1-linijsko tipalo CMOS CIS

Optična ločljivost
600 dpi

Vir svetlobe
RGB LED

Skenirana stran
Spredaj/zadaj/obojestransko

Vmesnik
USB 2.0 (združljiv z USB 3.0)

Mere (Š x G x V)
Pladenj zaprt: 313 (Š) x 181 (G) x 93 (V) mm

Pladenj odprt: 313 (Š) x 288 (G) x 93 (V) mm

-
Teža
Približno 2,6 kg

Zahteve napajanja
AC 100–240 V (50/60 Hz)



Poraba energije
Skeniranje 25W ali manj, način mirovanja 1,9W ali manj, izklop 0,5W ali manj

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

Skladnost z okoljskimi zahtevami
RoHS in ENERGY STAR

HITROST SKENIRANJA (200 DPI)
Črno-belo
40 strani/80 slik na minuto

Barvno
40 strani/80 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

Barvni način
Dvojiško: črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila I, napredna izboljšava besedila II, 
samodejno zaznavanje barv, 8-bitno sivinsko (256 ravni), 24-bitne barve

Predlagan dnevni cikel
Približno 6.000 skeniranj na dan

Širina
50,8–216 mm

Dolžina
54–356 mm

Debelina
Pot z obratom za 180 stopinj: 0,04–0,15 mm (27–128 g/m²), Ravna pot: 0,04–0,3 mm (27–255 g/m²),

Način dolgega dokumenta
Največ 3000 mm (podpira podajanje po ravni poti)

Skeniranje kartic
54 x 86 x 1,4 mm (podprto je skeniranje reliefnih kartic)

Ločevanje papirja
Način z zavornim valjem (zavorni ločevalni valj)

Zmogljivost podajalnika
80 listov (80 g/m²)



Ostali
Samodejno zaznavanje velikosti strani, poravnava, 3D-popravljanje barv, izključevanje barv (RGB), 
samodejno zaznavanje barv, izboljšava besedila, MultiStream, prednastavitev krivulje gama, 
predhodno skeniranje, koda, obračanje slike, preskok prazne strani, Folio, nastavitev področja 
skeniranja, usmerjenost besedila, izboljšava robov, zmanjšanje učinka valovitosti, preprečitev 
pronicanja barve/odstranitev ozadja, poudarjanje znakov, glajenje ozadja, odstranjevanje senc, 
samodejna nastavitev ločljivosti, brisanje pik, skeniranje po hitri obnovitvi, zaznavanje dvojnega 
podajanja (ultrazvočno tipalo/po dolžini)

Windows
Gonilniki ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7/8/10)
CaptureOnTouch Pro
CapturePerfect
Kofax VRS
eCopy PDF Pro Office

POTREBŠČINE
Rezervni komplet valjev

DODATNA OPREMA
Ploski skener, A4, 102
Ploski skener, A3, 201
Modul za črtno kodo
Modul za prepoznavanje 2D-kod
Omrežni vmesnik NA10 ali WA10
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