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Höghastighetsscanning
som  du kan lita på

imageFORMULA DR-X10C produktionsscanner

För varje verksamhet som tar scanning på allvar finns en 
enastående produktionsscanner som ger bästa resultat. 
DR-X10C är utformad så att korrekt inmatning, hantering 
och bearbetning av dina dokument enkelt hanteras av 
enheten utan att du behöver göra detta.

Den bästa produktiviteten

DR-X10C är en ultra-produktiv A3-scanner med 
scanningshastigheter på upp till 260 bilder/min. (A4, 
liggande riktning). Denna fantastiska effektivitet 
uppnås genom ett särskilt chip i enhetens maskinvara, 
oberoende av din dator, som hanterar större delen av 
bildbearbetningen. Med höghastighetsläge kan  
300 dpi - bilder scannas och uppgradering kan göras till 
400 dpi- och 600 dpi-bilder

DR-X10C

SVARTVIT
HASTIGHET
130 sidor/min

FÄRGHASTIGHET
130 sidor/min

DAGLIG
ARBETSKAPACITET
60 000 scanningar/

dag

AUTOMATISK
DOKUMENTMATARE

500 ark

 



UTFORMAD FÖR ATT GE OSLAGBARA RESULTAT

Enkel matning:

DR-X10C har en stor ADF för 500 ark. ADF kan justeras 
till mitten med låsbara guider och kan ställas in på höjden 
(500, 300 och 100 ark) beroende på volymen på de 
buntar som scannas, vilket sparar tid och ökar den totala 
produktionshastigheten. 

Ultraljudsavkänning av dubbelmatning:

Med 3 av varandra oberoende ultraljudsensorer ger DR-X10C 
korrekt identifiering av dubbelmatning och hög tillförlitlighet. 
Sensorerna kan även ställas in på att trigga antingen PÅ eller AV 
beroende på det inställda avståndet från den scannade bildens 
främre kant, vilket gör det bekvämt och enkelt att scanna 
dokument med klisterlappar och etiketter.

Identifiering av häftor:

Canons innovativa identifiering av häftor avbryter matningen 
genas då en häfta upptäcks så att varken enheten eller 
dokumentet skadas. 

Aktiv separering med momentkontroll:

Den här innovativa funktionen ger möjlighet att hantera ett 
stort urval av media, från tjocka till ömtåliga dokument med 
5 elektroniskt styrda momentinställningar. Särskilda fördelar 
finns vid scanning av ömtåliga dokument där du får den 
nödvändiga separeringen utan risk att skada dokumenten, 
vilket garanterar bästa möjliga nivå på dokumentseparering och 
matningstillförlitlighet.

Omtag vid dubbelmatning:

Den här unika funktionen ger en automatisk vändning av 
dokumenten i mataren när dubbelmatning upptäcks och sedan 
görs ett försök till ny inmatning. Scanning av enstaka kuvert är 
också enkelt, efter identifiering godkänner du bilden genom att 
trycka på knappen på manöverpanelen så fortsätter scanningen 
automatiskt, vilket förbättrar den totala produktiviteten.

Snabbavkänning av storlek och snedhet:

En särskild sensor inne i scannern identifierar automatiskt och 
omedelbart storlek och snedhetsvinkel på det fysiska dokument 
som passerar genom scannern, vilket garanterar korrekta och 
tillförlitliga resultat.



EXTRA KONTROLL NÄR DET BEHÖVS

A3  
Höghastighetsscanner

CapturePerfect

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

Kofax VRS

När du vill ha bästa möjliga resultat ska du välja DR-X10C 
och Kofax Virtual Rescan (VRS) Professional. Den här 
branschledande tekniken för bildförbättring ger superba 
resultat även från källdokument av sämsta kvalitet och minskar 
både tiden för dokumentförarbete och det manuella arbetet. 
Tillvalet Kofax VRS Professional CGA - kort innehåller en mängd 
automatiska funktioner som förbättrar scanningsprocesserna, 
som t.ex. OCR / ICR och minimerar omscanningar för optimal 
effektivitet.

Bildmedvetenhet

När bildkvaliteten är mycket viktigt kommer DR-X10C till 
sin rätt med en optisk upplösning på 600 dpi och flera 
inbyggda funktioner för bildförbättring. För att undvika 
dammansamlingar och bildförsämringar använder DR-X10C en 
automatisk fläkt, torkare och skuggningsmekanism som håller 
sensorn ren och bildkvaliteten hög.

Ytterligare bildbearbetningsfunktioner

För extra effekt och för att underlätta användningen levereras 
DR-X10C med en uppsättning funktioner för bildbearbetning. 
Däribland finns textförbättring, automatisk färgidentifiering, 
förhindrande av genomlysning, reduktion av moarémönster, 
borttagning av svart kantlinje och hålslag. Dessutom ingår en 
valbar bakgrundsvals (svart och vitt och färg). Välj den bakgrund 
du vill ha i drivrutinsinställningar så roterar DR-X10C till den 
inställning du önskar.

 



• 
Specifikationer för imageFORMULA DR-X10C

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 & SCSI-3
Tillval Kofax VRS Professional CGA-kort

Mått Stängt fack: 528 (b) mm x 563 (d) mm x 375 (h) mm
Öppet fack: 528 (b) mm x 861 (d) mm x 432 (h) mm

Vikt cirka 39 kg

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

Strömförbrukning Scanning: 125 W eller mindre, viloläge: 4,5 W eller mindre, 
Avstängd: 0 W

Driftsmiljö 10 – 32,5oC (50 – 90,5oF), luftfuktighet 20 – 80 % relativ 
luftfuktighet

Överensstämmelse
med miljödirektiv

RoHS

INLÄSNINGSHASTIGHET* DR-X10C

(A4, stående format)

Svartvitt / gråskala 200 dpi / 300 dpi 100 sidor/min / 200 bilder/min

Färg 200 dpi 100 sidor/min / 200 bilder/min

Färg 300 dpi 100 sidor/min / 170 bilder/min

(A4, liggande)  

Svartvitt / gråskala 200 dpi / 300 dpi 130 sidor/min / 260 bilder/min

Färg 200 dpi 130 sidor/min / 260 bilder/min

Färg 300 dpi 130 sidor/min / 260 bilder/min

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd 50,8 mm – 305 mm

Längd 70 mm – 432 mm

Tjocklek Automatisk matning: 52 – 128 g/m² (0,06 mm – 0,15 mm)
Arkmatare: 42 – 255 g/m² (0,05 mm– 0,3 mm)

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

Pappersseparering Separeringsvals med fördröjning

Inmatningskapacitet 500 ark (80 g/m2)
Välj mellan 500, 300, 100 ark och MANUELL INMATNING/ 
ARKMATARE
Matningsläge offsetmatning med låsbara pappersguider på sidorna

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, 8-bitars gråskala (256 nivåer), 24-bitars färg

SPECIALFUNKTIONER Automatisk avkänning av sidstorlek, korrigering av snedhet, 
hoppa över tom sida, avkänning av textriktning, färgbortfall, 
(RGB / anpassat) / förbättring (RGB / anpassat), reduktion av 
moarémönster, förhindra genomlysning / ta bort bakgrund, 
hålslagningsborttagning, MultiStream, automatiskt strömtillslag /-  
frånslag (via USB), snabbåterställningssystem, avkänning av 
dubbelmatning via ultraljud (sensorer justeras oberoende av 
varandra), manuell inmatning / arkmatare, aktiv separering 
med momentkontroll, mekanism för omtag vid dubbelmatning, 
registreringsknappar jobb / användare, verifiera scanning / endast 
räkna-läge, ljudlarm, valbar bakgrund (vit / svart)

MEDFÖLJANDE 
PROGRAMVAROR

ISIS / TWAIN Driver (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10)

För Windows OS CapturePerfect 
(CapturePerfect SDK tillgängligt via Canon Business Solutions 
Developer Programme – www.canon-europe.com/bsdp)

Tillval Stämpel före scanning 
Stämpel efter scanning
Läsare för korrigeringskod
Streckkodsmodul
Kofax VRS Professional CGA-kort
Flatbäddsscanner 201
Silex SX-DS-4000U2

Förbrukningsartiklar Servicepaket med utbytesvalsar
Rengöringsark
Bläckkassetter (röd, blå, grön)

Rekommenderad daglig 
arbetskapacitet

60 000 scanningar/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 produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ®: Samtliga 
företags- och / eller produktnamn är varumärken och / eller registrerade varumärken som tillhör 
respektive tillverkare på deras marknad och / eller i deras länder.

Idealisk för processförbättring på 
hårt belastade kontor

En oslagbar produktivitet i 
kombination med enkel användning 
gör DR-X10C till den perfekta 
scannern för verksamhetskritiska 
scanningsprocesser, som t.ex. 
fakturering och registerhantering.

Idealisk för specialistfirmor och 
leverantörer av scanningstjänster

Unik tillförlitlighet vid bearbetning 
av 260 bilder per minut och med en 
daglig arbetskapacitet på 60 000 
scanningar gör DR-X10C till en scanner 
som du alltid kan lita på.

Hantera undantag med tillvalet 
Flatbäddsscanner 201

Scanna inbundna böcker, tidningar 
och ömtåliga medier genom att 
lägga till Flatbäddsscanner 201 
för A3-scanning. Anslutning görs 
via USB. Denna flatbäddsscanner 
fungerar sömlöst med DR-X10C i 
en problemfri dubbelscanning som 
gör att du kan använda samma 
bildförbättringsfunktioner på vilken 
scanning du vill.
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