
Rozhraní
Připojení přes USB, 

LAN nebo Wi-Fi

60
Kapacita 

podavače ADF 
v listech

VYSOCE VÝKONNÉ 
SKENOVÁNÍ 
S FLEXIBILNÍMI 
MOŽNOSTMI 
PŘIPOJENÍ 

Výhody
•  Vysoká produktivita díky skenování barevných dokumentů 

rychlostí 45 str./min / 90 obr./min. a objemnému podavači ADF 
na 60 listů

•  Flexibilní připojení díky možnostem připojení k počítači 
a chytrým zařízením prostřednictvím LAN, Wi-Fi a USB

•  Snadná obsluha díky velké barevné dotykové obrazovce a funkci 
přímého síťového skenování PUSH

•  Robustní konstrukce zvládne až 4 000 skenů denně
•  Automatické inteligentní zpracování díky technologii OCR 

a rozpoznávání čárových/2D kódů
•  Všestranná a spolehlivá manipulace s papírem pro jednoduchou 

práci se širokou škálou dokumentů včetně pasů a průkazů 
totožnosti

•  Software CaptureOnTouch Pro nabízí jednoduché, avšak 
výkonné nástroje pro zpracování a integraci snímků

4 000
navržených skenů 

za den

45
barevných stran 

za minutu

Kompaktní stolní skener imageFORMULA DR-S150 je ideální pro firmy všech 
velikostí, neboť nabízí flexibilní možnosti připojení přes síť nebo kabel USB a také 
barevnou dotykovou obrazovku LCD, která zajišťuje intuitivní ovládání.



Objevte rychlé a spolehlivé vysoce výkonné skenování se snadným ovládáním díky velké barevné 
dotykové obrazovce. Rozhraní LAN, Wi-Fi nebo USB umožnují flexibilní připojení, takže skenování 
bude pohodlné v jakémkoli prostředí.

imageFORMULA DR-S150

EFEKTIVITA

Díky podpoře skenování jedním prstem 
můžete přednastavit úlohy stisknutím 
jediného tlačítka na velké barevné dotykové 
obrazovce LCD. Uživatelé mohou své skeny 
jednoduše posílat do různých umístění 
a díky podpoře skenování PUSH své snímky 
můžete posílat přímo do cíle výstupu, aniž 
byste je museli směrovat přes počítač.

SPOLEHLIVÉ A VŠESTRANNÉ PODÁVÁNÍ

Díky spolehlivým válečkům pro podávání 
a oddělování můžete jednoduše skenovat 
velké dávky různých dokumentů. Můžete 
skenovat dokumenty různých formátů – 
média s nízkou i vysokou gramáží, 
včetně plastových průkazů totožnosti, 
embosovaných karet a cestovních pasů. 
Díky ultrazvukové detekci dvojitého podání 
máte jistotu, že se všechny dokumenty 
naskenují a nic se neztratí.

VYSOKÁ PRODUKTIVITA, MALÉ ROZMĚRY

Skener DR-S150 je navržen pro moderní 
kancelář, takže do rušného kancelářského 
prostředí s více uživateli zapadne stejně 
jednoduše jako do prostředí pro styk se 
zákazníky. Díky malým rozměrům jej lze 
umístit i tam, kde není moc místa. Zařízení 
podporuje barevné skenování rychlostí 
až 90 obrazů za minutu a v rámci jediné 
operace zvládne skenovat dávky o objemu 
až 60 listů. Je velmi spolehlivý a hodí se pro 
řadu úloh, neboť také vydrží velké pracovní 
vytížení až 4 000 skenů za den. 

PŘIPOJENÍ

Skener DR-S150 nabízí flexibilní využití kdekoli 
v kanceláři nebo v prostředí pro styk se 
zákazníky, neboť jej lze připojit k bezdrátové či 
kabelové síti. Můžete jej také připojit tradičním 
způsobem k počítači přes kabel USB. Dokumenty 
můžete skenovat přímo z dotykové obrazovky 
nebo pomocí počítače či chytrého zařízení.



OPTIMALIZOVANÁ KVALITA OBRAZU

Pomocí funkce aktivního zjišťování prahů je 
možné dokumenty, ať už obsahují vybledlý text 
nebo vzory na pozadí, skenovat a zpracovat 
zároveň bez nutnosti změny nastavení, čímž 
ušetříte spoustu cenného času. 

INTUITIVNÍ SKENOVÁNÍ

Software CaptureOnTouch Pro nabízí 
přívětivé uživatelské rozhraní díky ovládání 
za pomocí ikon. Jednoduše si nastavte 
tlačítka rychlého přístupu u častých 
skenovacích úloh, aby se ukládaly a posílaly 
na různá místa včetně cloudových služeb. 
Pomocí různých způsobů včetně technologie 
zónového OCR a funkce rozpoznání 
čárových/2D kódů můžete automaticky 
rozdělovat naskenované dávky dokumentů 
do samostatných souborů. Vytvářejte datové 
soubory indexu a dosáhněte tak snadnější 
integrace do stávajících pracovních postupů 
a systémů pro správu dokumentů.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Oddělování papíru Systém Retard Roller

Kapacita podavače 60 listů (80 g/m2)

SPECIÁLNÍ FUNKCE Modul čárového kódu, modul 2D kódu, automatická 
detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná 
korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev 
(RGB), automatická detekce barev, oříznutí stínu, 
MultiStream, volitelné nastavení gamma, vynechání 
prázdné stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování, 
oddělování dávek pomocí prázdného bílého listu nebo 
patch kódu, redukce moaré, ochrana před prosvítáním 
zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, 
vyhlazení pozadí, oříznutí stínu, automatické nastavení 
rozlišení, uvolnění po dvojitém podání, detekce dvojitého 
podání (ultrazvukový snímač, délka)

PŘILOŽENÝ SOFTWARE

Windows Ovladač ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1 / 8.1 / 
10. Windows Server 2008 R2 SP1 / 
Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019)
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Nástroj pro nastavení bezdrátového připojení

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Sada na výměnu válce, vodicí fólie na pasy, vodicí fólie ve 
formátu A4

PŘÍSLUŠENSTVÍ Jednotka plochého skeneru 102

Zřeknutí se odpovědnosti

Rychlost skenování se může různit v závislosti na počítačovém prostředí, nastavení skeneru 
a dalších faktorech.
Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena.

Canon Electronics Inc. 
canon-elec.co.jp

Canon Europe 
canon-europe.com

Czech edition 
© Canon Europa N.V., 2019

Příslušenství

Jednotka plochého skeneru A4 102
Skenujte vázané knihy, časopisy a křehká 
média až do formátu A4 přidáním snadno 
připojitelné (přes rozhraní USB) volitelné 
jednotky plochého skeneru 102. Jednotka 
plochého skeneru bezproblémově 
spolupracuje s hlavním skenerem při 
plynulém duálním skenování, při kterém 
můžete použít stejnou funkci zdokonalení 
kvality obrazu pro libovolný sken. 

OBECNÉ INFORMACE 
O PRODUKTU

Typ Stolní skener s automatickým podavačem

Jednotka skenovacího 
snímače

Jednořádkový snímač CMOS CIS

Optické rozlišení 600 dpi

Světelný zdroj RGB LED

Skenovací strana Přední/zadní/oboustranné

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

Rozměry (Š × H × V) Zavřené přihrádky: 291 × 247 × 242 mm
Otevřené přihrádky: 291 × 600 × 378 mm

Hmotnost Přibl. 3,3 kg

Požadavky na napájení 100 až 240 V AC (50/60 Hz)

Příkon Skenování: 22,5 W nebo méně
Režim spánku: 3,4 W nebo méně
Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně

Provozní prostředí 10 až 32,5 °C
Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 80 %

Vyhovění normám na ochranu 
životního prostředí

EPEAT Gold

SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

Černobíle 45 str./min / 90 obr./min

Barevně 45 str./min / 90 obr./min

Rozlišení výstupu 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 
300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Režim výstupu Monochromatický tisk (aktivní zjišťování prahů, černobíle,  
rozptyl chyb, pokročilé vylepšování textu, pokročilé 
vylepšování textu II), 8bitové stupně šedé (256 úrovní), 
24bitové barvy

Doporučené denní pracovní 
využití

Přibl. 4 000 skenů

SPECIFIKACE DOKUMENTŮ

Šířka 50,8 až 216 mm

Délka 54 až 356 mm

Tloušťka 20 až 209 g/m2 (0,04–0,25 mm)

Režim dlouhého dokumentu Max. 3 000 mm 
Skenování vizitek Formát: 50 × 85 mm nebo větší

Tloušťka: méně než 0,45 mm

Skenování plastových karet Velikost: 54 mm × 86 mm
Tloušťka: méně než 1,4 mm  
(Embosované karty jsou podporovány)

Skenování pasů Tloušťka až 4 mm (přes vodicí fólii)


