
DR-M160II

•
Scannern som höjer 
produktiviteten även 
när arbetsbelastningen 
är som störst

kompakt avdelningsscanner
Den kompakta DR-M160II-scannern ger 
produktivitetshöjande resultat gång på gång. Med 
höga hastigheter, pålitlig mediehantering och en stark 
och tålig utformning är den det perfekta valet för 
pappersintensiva scanningsmiljöer.

Stabil och snabb
Med scanningshastigheter på 120 ipm vid 300 dpi ger 
DR-M160II prestanda med hög produktivitet utan att 
kompromissa med bildkvaliteten – idealiskt för intensiva 
arbetsplatser som behöver OCRbearbetning.

Ultrakompakt utförande som sparar utrymme
Tack vare DR-M160II-scannerns kompakta mått får 
den enkelt plats på skrivbord och diskar där det 
ofta är ont om utrymme. Den passar perfekt för 
avdelningskontor och hektiska företag som hanterar 
viktiga dokument som kräver korrekt behandling snabbt 
för att kunna integreras i företagets arbetsflöde och 
innehållshanteringssystem.

SALES SHEET TEMPLATE

SVARTVIT 
HASTIGHET  

60 sidor/minut

FÄRG- 
HASTIGHET 

60 sidor/minut 

DAGLIG 
ARBETSKAPACITET 
7 000 scanningar/ 

dag

AUTOMATISK
DOKUMENTMATARE

60 ark



EN STABIL HÖGHASTIGHETSSCANNER SOM DU KAN LITA PÅ.

Utformad för att prestera, byggd för att hålla

DR-M160II har en rekommenderad daglig 
arbetskapacitet på 7 000 scanningar, kraftiga 
matarrullar och stabil papperstransport och är därmed 
väl rustad för hög arbetsbelastning. Scannerns hållbara 
konstruktion och fasta komponenter skyddar dig mot 
kostsam stilleståndstid och håller produktionen på en 
hög nivå.

Förstklassig matningsteknik

DR-M160II har utrustats med flera innovativa 
funktioner som hjälper dig att hålla en mycket hög 
produktionsnivå. En unik separeringsfunktion sparar tid 
genom att automatiskt mata in dokument som stoppats 
in i scannern tillsammans igen. Med utlösningsknappen 
för dubbelinmatning (DFR) kan användaren snabbt 
ignorera en identifierad dubbelinmatning och fortsätta 
scanna, till exempel vid scanning av ett kuvert eller ett 
dokument med ett klistermärke. 

Problemfri mediehantering

Tack vare en dokumentmatare för 60 ark och en 
stadig separeringsmekanism kan jobb med dokument 
i olika storlekar och tjocklekar hanteras snabbt och 
tillförlitligt. imageFORMULA DR-M160II är mycket 
mångsidig och kan därför användas på många olika 
sätt inom en verksamhet. Den kan scanna en rad olika 
dokumenttyper, till exempel tjocka och tunna ark, 
reliefkort och upp till tre meter långa dokument.

Högkvalitativ bildbearbetning

Kraftfull och intelligent bildbearbetning garanterar 
högkvalitativa bildresultat varje gång samt funktioner 
som avancerad textförbättring, automatisk avkänning 
av format och korrigering av snedhet. Funktionen 
för korrigering av snedhet gör att scannern inte bara 
identifierar och sträcker ut dokument som matas in snett 
utan även gör korrigeringar utifrån vinkeln på sidtexten. 
Användare kan spara ytterligare tid genom att använda 
ett blankt separationsblad som automatiskt separerar 
dokumentsatser på ett bekvämt sätt (endast Windows).



INTUITIV PROGRAMVARA FÖR SMIDIG 
SCANNING

CaptureOnTouchs användargränssnitt gör att det går 
snabbt och enkelt att få resultat av högsta kvalitet. Med 
det helautomatiska läget kan du exempelvis scanna 
enkelt med ett enda knapptryck för snabb och effektiv 
hantering. För extra flexibilitet har CaptureOnTouch 
stöd för scanning till flera filformat, t.ex. PDF, PDF-A, 
TIFF, JPEG, BMP och PowerPoint. CaptureOnTouch kan 
även skicka filer direkt till datahanteringsprogrammet 
SharePoint, vilket gör att du kan arbeta på ett effektivt 
sätt (kompatibelt med både Windows och Mac).

CapturePerfect är skräddarsytt för affärskritisk 
scanning och gör att DR-M160II scannerns kraftfulla 
produktionskapacitet kan utnyttjas fullt ut. Det har 
många olika visningsalternativ samt flexibla ”scanna till”- 
funktioner, exempelvis scanning till mapp, e-post eller 
SharePoint (endast kompatibelt med Windows).

Kofax VRS 5.1 (med AIPE): Kofax VRS hjälper dig att få 
utmärkt bildkvalitet 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 OCR-bearbetning, vilket minskar antalet omscanningar. 
Resultatet? Du sparar tid och pengar, och ökar samtidigt 
produktiviteten betydligt (endast kompatibelt med Windows).

Nuance eCopy PDF Pro Office är ett kraftfullt och 
lättanvänt skrivbordsprogram för att skapa, redigera och 
konvertera PDFfiler och samarbeta på nya nivåer (endast 
kompatibelt med Windows).



• 
Specifikationer för imageFORMULA DR-M160II

Typ Arkmatad scanner i bordsmodell

Sensor för dokumentläsning 1-rads CMOS CIS-sensor

Optisk upplösning 600 dpi

Ljuskälla RGB LED

Inläsning av sida Framsida / baksida / dubbelsidigt

Gränssnitt High Speed USB 2.0

Mått Stängt fack: 280 mm x 172 mm x 178 mm (B x D x H)
Öppet fack: 280 (b) mm x 606 (d) mm x 366,4 (h) mm

Vikt Cirka 3,2 kg

Strömförsörjning Växelström 100 – 240 V (50 / 60 Hz)

Strömförbrukning Scanning 27 W eller mindre, viloläge 1,8 W eller mindre,  
avstängd mindre än 0,5 W

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

Överensstämmelse med
miljödirektiv

RoHS och ENERGY STAR

INLÄSNINGSHASTIGHET1 DR-M160II

(A4, porträtt) Windows Mac

Svartvitt / gråskala 200 dpi 60 ppm / 120 ipm 60 ppm / 120 ipm

300 dpi 60 ppm / 120 ipm 40 ppm / 80 ipm

Färg 200 dpi 60 ppm / 120 ipm 60 ppm / 120 ipm

300 dpi 50 ppm / 100 ipm 40 ppm / 80 ipm

DOKUMENT-
SPECIFIKATIONER

Bredd 50,8 mm – 216 mm

Längd 54 mm – 356 mm

Tjocklek 27 – 209g/m² (0.04 mm – 0.25 mm)

Kortscanning Bredd: 53,9 mm, längd: 85,5 mm, tjocklek: 0,76 mm
(stöd för reliefkort)

Visitkort 50,8 mm x 55 mm eller större  
(tjocklek 380 g/m² 0,45 mm eller mindre)

Folioläge 216 mm x 297 mm

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

Pappersseparering Separeringsvals med fördröjning (reverserad separeringsvals)

Inmatningskapacitet 60 ark (80 g/m2)

UTDATA

Upplösning 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, felspridning, avancerad textförbättring (endast 
Windows), avancerad textförbättring II, 8-bitars gråskala (256 
nivåer), 24-bitars färg, automatisk färgidentifiering

SPECIALFUNKTIONER Automatisk avkänning av sidstorlek, korrigering av snedhet, 
tredimensionell färgkorrigering, färgbortfallsförbättring 
(RGB), färgförbättring (RGB), automatisk färgidentifiering, 
skuggningskorrigering, MultiStream (endast Windows), 
förinställd gammakurva, hoppa över tom sida, folioläge, 
inställning av scanningsområde, korrigeringskod (endast 
Windows), kantförbättring, reduktion av moarémönster, 
förhindrande av genomlysning / ta bort bakgrund, 
kontrastarrangemang, färgförskjutning, läge för tillägg 
av svart marginal, färgeliminering, bakgrundsutjämning, 
skuggborttagning, automatisk inställning av upplösning, 
utsträckningsjustering i papperets matningsriktning, 
frisläppning av dubbelinmatning, läge för tunt papper, 
avkänning av dubbelinmatning (ultraljudssensor / efter längd), 
separeringsfunktion, separering av jobb med vitt tomt blad 
(endast Windows)

MEDFÖLJANDE 
PROGRAMVAROR

För Windows OS ISIS / TWAIN-drivrutin (Windows XP / Vista / 7 / 8 /8.1 / 10)
CapturePerfect2

CaptureOnTouch2

eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS (med AIPE)
EMC Captiva Cloud körtidskontroller

För Mac OS TWAIN-drivrutin
CaptureOnTouch2

Tillval Streckkodsmodul III, 2D Streckkodsmodul, Silex C-6600GB, 
Silex SX-DS-4000U2, Flatbäddsscanner 101, Flatbäddsscanner 201

Förbrukningsartiklar 
Rekommenderad daglig
arbetskapacitet

Servicepaket med utbytesvalsar
7 000 scanningar/dag

1 Scanningshastigheten beror på datorns specifikationer och funktionsinställningarna.
2  Programutvecklingspaket finns på Canon Business Solutions Developer Programme –  

www.canon.europe.com/bsdp
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Flatbäddsscanner (A3) 201 Flatbäddsscanner (A4) 101

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-M160II i en problemfri dubbelscanning 
som gör att du kan använda samma 
bildförbättringsfunktioner på vilken scanning 
du vill.


