
RÝCHLY A 
JEDNODUCHÝ 
PRENOSNÝ 
SKENER 
DOKUMENTOV

JEDNODUCHO SA PRIPOJTE 
A SKENUJTE KDEKOĽVEK A 
KEDYKOĽVEK!

• Kompaktný dizajn 
Zoberte si skener R10 so sebou na cesty. Toto elegantné 
a ľahké zariadenie má pohodlné rozmery na prenosné 
použitie - ideálny spoločník do domácich kancelárií, 
učební, vzdialených pracovísk a všade inde.

• Jednoduché použitie 
Jednoducho sa pripojte a skenujte v priebehu niekoľkých 
sekúnd bez potreby inštalácie akéhokoľvek ovládača 
alebo softvérových aplikácií pomocou jedinečného 
vstavaného softvéru CaptureOnTouch Lite od 
spoločnosti Canon

• Efektívne jednopriechodové skenovanie 
Skenujte obojstranné dokumenty jedným plynulým 
pohybom rýchlosťou 12 str. za minútu s dodatočnou 
kapacitou podávača na 20 listov, čo vám pomôže 
zefektívniť pracovný postup na cestách

SORTIMENT PRODUKTOV

ImageFORMULA R40

• Rýchly skener napájaný cez USB 
Vďaka zariadeniu, ktoré funguje len s káblom USB, 
sa už nikdy nemusíte obávať zabudnutia nabíjačky, 
čo minimalizuje problémy a skracuje čas potrebný na 
spustenie skenovania.

• Intuitívna manipulácia s papierom 
Spoľahlivo skenujte celý rad dokumentov od papierov 
formátu A4 až po účtenky a plastové vizitky. Pokročilé 
funkcie detekcie dokumentov automaticky upravujú 
nastavenia skenovania, takže môžete dosiahnuť 
optimálne výsledky pri každom skenovaní

• Ekologický rozmer 
Ekologický obal s veľmi nízkou spotrebou energie



TECHNICKÉ PARAMETRE
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O 
PRODUKTE

Typ Prenosný skener A4 s napájaním cez USB

Snímač skenovacej jednotky 1 riadkový senzor CMOS CIS

Optické rozlíšenie 600 dpi

Svetelný zdroj Dióda RGB LED

Strana skenovania Predná/zadná/obojstranne

Rozhranie USB 2.0

Rozmery (Š x H x V) Zatvorený zásobník: 285 (Š) x 95 (H) x 40 (V) mm 
Otvorený zásobník: 285 (Š) x 257 (H) x 174 (V) mm

Hmotnosť pribl. 0,9 kg

Požiadavky na napájanie Napájanie zbernice USB 2.0: 0,5 A

Spotreba energie 2,5 W alebo menej (úsporný režim: 1,5 W)

Prevádzkové podmienky Teplota: od 10 °C do 32,5 °C  
Vlhkosť: 25 % až 80 % relatívnej vlhkosti

TECHNICKÉ PARAMETRE 
SKENOVANIA

Čierno-biela fotografia 12 strán za min. / 14 obrázkov za min.

Farebne 9 strán za min. / 10 obrázkov za min.

Výstupné rozlíšenie 150/200/300/400/600dpi

Režim výstupu Farebné vyhotovenie, odtiene sivej a čiernobiele 
vyhotovenie

Odporúčaný denný záťažový 
cyklus

pribl. 500 skenov

ŠPECIFIKÁCIE DOKUMENTOV

Šírka 50,8 – 216 mm

Dĺžka 70 – 356 mm

Hrúbka 64 – 128 g/m² (0,08 – 0,15 mm)

Skenovanie vizitiek Šírka: 49 mm  
Dĺžka: 85 mm  
Hrúbka: 128 – 225 g/ m² (0,15 – 0,3 mm)

Skenovanie plastových kariet Šírka: 54 mm 
Dĺžka: 86 mm 
Hrúbka: menej ako 1,4 mm 
(Reliéfnu kartu možno skenovať)

Oddelenie papiera Metóda oddeľovacieho hárka

Kapacita podávača 20 listov

ĎALŠIE FUNKCIE

– Detekcia veľkosti stránky, Automatické nastavenie 
rozlíšenia, Vyhladenie pozadia, Zvýraznenie znakov, 
Vypúšťanie farieb/Zvýraznenie farieb, Odsadenie, Detekcia 
dvojitého podania, Zvýraznenie hrán, Otočenie obrazu, 
Redukcia moiré, Predskenovanie, Zabránenie presvitaniu/
odstránenie pozadia, Preskočenie prázdnej strany, 
Vylepšenie textu, Rozpoznanie orientácie textu,

PRIBALENÝ SOFTVÉR

Windows Vstavaný softvér na skenovanie CaptureOnTouch Lite 
(Windows 8.1/10 - 32bit/64bit)

Mac Vstavaný softvér na skenovanie CaptureOnTouch Lite 
(macOS 10.12/10.13/10.14/10.15)

SPOTREBNÝ MATERIÁL Oddeľovací hárok, valec podávača

PRÍSLUŠENSTVO Kábel USB

Vyhlásenie 
 
Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon, pokiaľ to nie 
je uvedené inak. 
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


