
Canon imageFORMULA P-215II Tehnični podatki

Vrsta

Skener s podajalnikom listov z napajanjem prek USB-ja

Tipalo za skeniranje
1-linijsko tipalo CMOS CIS

Optična ločljivost
600 dpi

Vir svetlobe
RGB LED

Skenirana stran
Spredaj/zadaj/obojestransko

Vmesnik
Hi speed USB 2.0 in USB 3.0

Mere (Š x G x V)
Pladenj zaprt: 285 (Š) x 95 (G) x 40 (V) mm
Pladenj odprt: 285 (Š) x 257 (G) x 174 (V) mm

Teža
Približno 1,0 kg

Zahteve napajanja
Napajanje prek vodila USB 2.0: 0,5 A (1,0 A skupaj z napajalnim kablom USB) 
Napajanje prek vodila USB 3.0: 0,9 A
Izbirni napajalnik DC 6 V. 0,8 A

Poraba energije
Samo prek kabla USB: 2,5 W (USB 2.0), 4,5 W (USB 3.0)
Prek kabla USB in napajalnega kabla USB: 5,0 W (USB 2.0), 7,0 W (USB 3.0)
Način mirovanja: 1,5 W, izklop: 0,1 W



Delovno okolje
10–32,5 ºC (50–90,5 ºF), vlažnost: 25–80 % relativne vlažnosti

Skladnost z okoljskimi zahtevami
RoHS in ENERGY STAR

Črno-belo
Pri USB 3.0: 15 strani/30 slik na minuto, pri USB 2.0: 12 strani/14 slik na minuto

Barvno
Pri USB 3.0: 10 strani/20 slik na minuto, pri USB 2.0: 10 strani/10 slik na minuto

Izhodna ločljivost
150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Barvni način
Črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila II, 8-bitne sivine: (256 ravni), 24-bitne 
barve, samodejno zaznavanje barv

Predlagan dnevni cikel
Približno 500 skeniranj na dan

Širina
50,8–216 mm

Dolžina
70–356 mm

Debelina
52–128 g/m² (0,06–0,15 mm)

Način dolgega dokumenta
Največ 1000 mm

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

Ločevanje papirja
Način z ločevalno blazinico

Zmogljivost podajalnika
20 listov (64 g/m²)

Ostali
Samodejno zaznavanje velikosti strani, poravnava, 3-dimenzionalno popravljanje barv, izključevanje 
barv (RGB), samodejno zaznavanje barv, popravljanje senčenja, izboljševanje besedila, tehnologija 
MultiStream, prednastavitev krivulje Gamma, plošča za skeniranje, predhodno skeniranje, obračanje 



slike, preskok prazne strani, izbira strani skeniranega dokumenta, nastavitev področja skeniranja, 
usmerjenost besedila, neprekinjeno skeniranje, izboljševanje robov, zmanjševanje učinka valovitosti, 
preprečitev pronicanja barve/odstranitev ozadja, spreminjanje kontrasta, drsenje barv, glajenje ozadja,
obrezovanje senc (preklapljanje na vklop/izklop), obrezovanje, uporaba popravkov za fotografije, 
samodejno nastavljanje ločljivosti

Windows
Gonilnik ISIS/TWAIN (Windows XP Pro/XP Home/VISTA/7/8/10)
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch Lite
Cardiris

Mac
Gonilnik TWAIN 
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch Lite

-
Ločevalna blazinica, valj podajalnika

-
Strežnik za skeniranje in tiskanje Silex (pretvornik iz USB-ja v omrežni vmesnik)
Canonova enota za brezžično povezavo WU10
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