
Canon imageFORMULA DR-S150 Tehnični podatki

Podrobne specifikacije

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 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Dimenzije (Š x G x V)

Zaprti pladnji: 291 x 247 x 242 mm
Zaprti pladnji: 291 x 600 x 378 mm

Teža

Približno 3,3 kg

Zahteve napajanja

AC 100–240 V (50/60 Hz)

Poraba energije

Med skeniranjem: 22,5 W ali manj
V stanju mirovanja: 3,4 W ali manj
Med izklopljenim napajanjem: 0,1 W ali manj



Delovno okolje

Od 10 do 32,5 °C
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

Specifikacije optično branje
Črno-belo

45 strani na minuto/90 slik na minuto

Barvno

45 strani na minuto/90 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

Izhodni način

Črno-belo (aktivno določanje praga, črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila, 
napredna izboljšava besedila II), 8-bitno sivinsko (256 ravni), 24-bitne barve

Predlagan dnevni cikel

Približno 4000 skenov

TEHNIČNI PODATKI ZA DOKUMENTE
Širina

50,8–216 mm

Dolžina

54–356 mm

Debelina

20–209 g/m² (0,04–0,25 mm)

Način dolgega dokumenta

Največ 3000 mm

Skeniranje vizitk

Velikost: 50 x 85 mm ali večje
Debelina: manj kot 0,45 mm

Skeniranje plastičnih vizitk

Velikost: 54 x 86 mm
Debelina: manj kot 1,4 mm (podpira reliefne kartice)

Skeniranje potnih listov

Do debeline 4 mm (z ovitkom za skeniranje)

Ločevanje papirja

Metoda zavornih valjev



Zmogljivost podajalnika

60 listov (80 g/m²)

POSEBNE FUNKCIJE
-

Modul za črtno kodo (samo Windows), modul za kode 2D (samo Windows), samodejno zaznavanje 
velikosti strani, poravnava, 3-dimenzionalno popravljanje barv, izključevanje barv (RGB), izboljševanje 
barv (RGB), samodejno zaznavanje barv, obrezovanje senc, tehnologija MultiStream, prilagodljive 
nastavitve game, preskok prazne strani, način Folio, nastavitev področja skeniranja, ločevanje kupa s 
praznim belim listom ali kodo (samo Windows), zmanjšanje učinka valovitosti, preprečitev pronicanja 
barve/odstranitev ozadja, spreminjanje kontrasta, glajenje ozadja, obrezovanje senc, samodejno 
nastavljanje ločljivosti, sprostitev dvojnega podajanja, zaznavanje dvojnega podajanja (ultrazvočno 
tipalo, po dolžini)

PRILOŽENA PROGRAMSKA OPREMA
Windows

Gonilnik ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1/8.1/10. Windows Server 2008 R2 SP1/Server
2012 R2/Server 2016, Server 2019)
Podpora Kofax VRS
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Orodje za nastavitev brezžične povezave
Skrbniški strežnik CaptureOnTouch (samo prek prenosa)
Skrbniško orodje CaptureOnTouch (samo prek prenosa)

Mac

Gonilnik Mac TWAIN (Mac OS 10.13, 10.14 in 10.15 ali novejša različica)
CaptureOnTouch
Orodje za opravila CaptureOnTouch
Orodje za nastavitev brezžične povezave

Potrebščine
-

Rezervni komplet valjev, ovitek za skeniranje potnega lista, ovitek za skeniranje velikosti A4

Dodatna oprema
-

Enota ploskega skenerja 102

-

Podajalnik prek tehnologije NFC
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