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Kompakt och kraftfull 
scanning med 
dokumentinmatning i 
framkant.

Kraftfull och lättanvänd scanningslösning

DR-6010C är en av de minsta scannrarna i sin klass. Den 
ergonomiska utformningen och de intuitiva funktionerna 
säkerställer att alla kan använda DR-6010C. Den har 
byggts med användaren i åtanke, med möjlighet att 
använda U-matning och genomgående matning vilket 
gör det bekvämt och praktiskt att mata in, scanna och ta 
ut dokument ut apparaten.

Energieffektiv

Eftersom DR-6010C använder CIS-teknik förbrukar den 
mycket mindre energi än andra apparater i samma klass. 
Inga uppvärmningstider betyder inga väntetider – du kan 
börja scanna direkt när strömmen slås på.

DR-6010C

SVARTVIT
HASTIGHET

60 sidor / minut

FÄRG -
HASTIGHET

60 sidor / minut

DAGLIG
ARBETSKAPACITET
7 500 scanningar/ 

dag

AUTOMATISK
DOKUMENTMATARE

100 ark

 



imageFORMULA DR-6010C GER PÅLITLIG OCH SNABB AVDELNINGSSCANNING I 
ETT KOMPAKT PAKET.

Snabb scanning

Med en av de snabbaste avdelningsscannrarna som finns 
tillgängliga blir allt färdigt i tid. Vår nyskapande 3-raders 
CMOSsensor producerar snabba scanningar i färg, svartvitt och 
gråskala, oavsett vilka scanningsinställningar du använder – den 
ger upp till 60 sidor/minut (120 bilder/minut i duplexläge).

Flexibel dokumenthantering

Tack vare det stora matarfacket med 100 ark kan du effektivt 
scanna många olika medietyper, från standardrapporter och 
fakturor i A4-format till plastkort, körkort och medier på upp till 
546 g/m2. En mycket flexibel lösning!

Tillförlitlig med snabb återställning

Tack vare Canons robusta matningsmekanismer och rykte om 
problemfri prestanda kan du lita på att DR-6010C kommer att 
prestera. Ultraljudssensorer upptäcker eventuell dubbelmatning 
och systemet för snabb återställning korrigerar snabbt eventuella 
matningsfel.

Enastående bildkvalitet

Många uppfinningar samarbetar för att konsekvent ge utmärkt 
bildkvalitet. En 3-raders CMOS-sensor och tredimensionell 
färgkorrigering skapar otroligt exakta bilder. Problemdokument, 
t.ex. sådana med mönstrade bakgrunder, svag text på ljus 
bakgrund och halvtonsbakgrunder, kan scannas med förbättrad 
bildkvalitet, medan en funktion som förhindrar genomlysning tar 
bort oönskade bakgrunder.

U-matning och rak genommatning



AUTOMATISK HANTERING

STOR 
PRESTANDA.
LITET FORMAT.

CapturePerfect

Buntscanna dokument snabbt och enkelt med hjälp av det här 
intuitiva programmet med multifönster och miniatyrbildsvyer. 
Det har flexibla ”scanna till”-funktioner som scanna till mapp, 
e-post eller SharePoint. Programutvecklingssats (SDK) för 
CapturePerfect är också tillgängligt.

Kofax VRS

Programvaran Kofax VRS hjälper dig att få fantastiska 
scanningsresultat varje gång. Programmet gör det enklare 
att scanna tack vare automatisk bildbearbetning och 
dokumenthantering. Den branschledande bildhanteringen ger 
förbättrad läsbarhet av dokument och bättre precision vid 
OCRbearbetning, vilket minskar antalet omscanningar.

Automatisk avkänning av format

Sparar tid genom att dynamiskt anpassa utmatningsfilen 
till motsvarande scannad dokumentstorlek för att blandade 
dokumentstorlekar ska kunna scannas utan att dokumenten 
måste sorteras i förväg.

Förscanna

Säkerställer en jämn och precis bildkvalitet. När den första 
sidan har scannats kan ljusstyrkan och kontrasten anpassas 
interaktivt för bästa kvalitet. Följande sidor scannas omedelbart 
enligt de nya inställningarna.

Automatisk färgidentifiering

Analyserar färginnehållet i de scannade dokumenten och 
scannar därefter som färg eller svartvitt. Resulterar i mindre 
filstorlekar och sparar tid eftersom dokument inte behöver 
sorteras i förväg.

Hoppa över tom sida

Minskar filstorlekarna och sänker lagringskostnaderna genom att 
automatiskt ta bort onödiga tomma sidor för scannade bilder.

 



• 
Specifikationer imageFORMULA DR-6010C

Typ Arkmatad scanner i bordsmodell

Sensor för dokumentläsning 3-rads CMOS CIS-sensor

Optisk upplösning 600 dpi

Ljuskälla RGB LED

Inläsning av sida Framsida / baksida / dubbelsidigt

Gränssnitt High Speed USB 2.0 och SCSI-3

Mått Stängt fack: 318 mm x 278 mm x 185,5 mm (B x D x H)
Öppet fack: 318 x 545 x 187 (B x D x H)

Vikt Cirka 6,5 kg

Strömförsörjning Växelström 220 – 240 V (50 / 60 Hz)

Strömförbrukning Scanning: 30 W eller mindre, viloläge 3 W eller mindre

Driftsmiljö 10 – 32,5 °C (50 – 90,5 °F), relativ luftfuktighet: 20–80 %

Överensstämmelse med
miljödirektiv

RoHS

INLÄSNINGSHASTIGHET* DR-6010C

(A4, stående format)

Svartvitt/gråskala 200 dpi / 300 dpi 60 sidor/minut, 120 bilder/minut

Färg 200 dpi 60 sidor/minut, 120 bilder/minut

300 dpi 60 sidor/minut, 84 bilder/minut

DOKUMENT- 
SPECIFIKTIONER  

Bredd 53 mm – 219 mm

Längd 70 mm – 356 mm

Tjocklek U-matning Genomgående 
matning

Automatisk 
matning

52 – 128 g/m2

(0,06–0,15 mm)
52 – 128 g/m2

(0,06–0,15 mm)

Arkmatare 42 – 157 g/m2

(0,06–0,20 mm)
52 – 128 g/m2

(0,06–0,15 mm)

Kortscanning Bredd: 53,9 mm, längd: 85,5 mm, tjocklek: 0,76 mm

Läge för långt dokument 3 000 mm max (kan väljas i kontrollpanelen i MS Windows)

Pappersseparering Separeringsvals med fördröjning

Inmatningskapacitet 100 ark (80 g/m2)

UTDATA

Upplösning 100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 
240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 
600 dpi x 600 dpi

Läge Svartvitt, feldiffusion, avancerad textförbättring, avancerad 
textförbättring II, höghastighetstextförbättring, 8-bitars gråskala 
(256 nivåer), 24-bitars färg, automatisk färgidentifiering

SPECIALFUNKTIONER Automatisk avkänning av sidstorlek, korrigering av snedhet, 
hoppa över tom sida, avkänning textriktning, färgbortfall 
(RGB/anpassat)/färgförbättring (RGB/anpassat), reduktion 
av moarémönster, kantförbättring, förinställd gammakurva, 
förscanning, inställning av scanningsområde, förhindring 
av genomlysning/ta bort bakgrund, ta bort svart kantlinje 
(valbar vit kantlinje), separata inställningar fram- och 
baksida, kontinuerlig scanning, omvänd sida, MultiStream™, 
snabbåterställningssystem, arkmatning/genomgående matning 
eller U-matning, jobbfunktion, separering för korrigeringskod, 
avkänning av dubbelmatning med ultraljud

MEDFÖLJANDE 
PROGRAMVAROR

För Windows OS ISIS- / TWAIN-drivrutiner (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 
8 / 8.1 / 10)  
LINUX-drivrutiner (endast webbdistribution) 
CapturePerfect Kofax VRS 
(Programutvecklingssats (SDK) för CapturePerfect tillgänglig 
via Canon Business Solutions Developer Programme – 
www.canon-europe.com/bsdp)

Tillval Flatbäddsscanner 101, Flatbäddsscanner 201, streckkodsmodul 
Silex SX-DS-4000U2

Förbrukningsartiklar Servicepaket med utbytesvalsar

Rekommenderad daglig 
arbetskapacitet

7 500 scanningar per dag

* Scanningshastigheten beror på datorns specifikationer och funktionsinställningarna.

Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla data är baserade på Canons 
standardtestmetoder. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram innan 
produkten lanserades. Slutgiltiga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ®: 
Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som 
tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.

Hantera undantag med tillvalet 
flatbädd

Scanna inbundna böcker, tidningar 
och ömtåliga medier genom att 
lägga till Flatbäddsscanner 101 
för dokument upp till A4 eller 
Flatbäddsscanner 201 för A3-
scanning. Anslutning görs via 
USB. Dessa flatbäddsscannrar 
fungerar sömlöst med DR-6010C 
i en problemfri dubbelscanning 
som gör att du kan använda 
samma bildförbättringsfunktioner 
på vilken scanning du vill.

Flatbäddsscanner (A3) 201 Flatbäddsscanner (A4) 101
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