DR-3010C

Als u voor uw werkgroep een betrouwbaar apparaat zoekt, zal Canons
vlaggenschip onder de scanners u nooit teleurstellen. De DR-3010C
produceert resultaten met hoge kwaliteit, is gemakkelijk in gebruik en
kan de grootste opdrachten probleemloos aan.

De krachtige scanner waar
u op kunt vertrouwen

“–”

“+”

Stop

Start

Regelmatig terugkerende scanopdrachten kunt
u programmeren onder opdrachtknoppen.

Onovertroffen snelheden

Zeer betrouwbare scanner

Automatisch in-/uitschakelen

Veel software

Canons DR-3010C is ontworpen om uw
ad hoc scanopdrachten probleemloos te
verwerken. Dit geldt ook voor belangrijke
taken, zoals het scannen van facturen,
transactionele documenten of aanvraagformulieren. Scannen in zwart-wit, grijstinten en kleur vindt plaats met een zeer
hoge snelheid van 30 ppm (of 60 bpm).
Deze indrukwekkende snelheid is bij
scannen in zwart-wit en grijstinten mogelijk
tot resoluties van 300 dpi.

Canons “retard roller”-technologie
zorgt er in combinatie met de schuine
papierbaan van de DR-3010C voor dat veel
verschillende papiersoorten betrouwbaar
worden ingevoerd. De invoer verwerkt tal
van documenten, van dunne documenten
tot aan dikke documenten op reliëfpapier,
visitekaartjes en identiteitsbewijzen zoals
rijbewijzen. Het is zelfs mogelijk om A3documenten in de Folio mode te scannen,
wat voor een scanner van dit type uniek
is. Om de betrouwbaarheid nog verder te
verhogen, is de scanner uitgerust met een
ultrasoon systeem voor het detecteren
van dubbele invoer dat mogelijke invoerproblemen automatisch constateert en snel
verhelpt.

De DR-3010C is de energiezuinigste scanner
in zijn klasse en kan zelfs automatisch
worden in- en uitgeschakeld, gelijk met de
PC waar de scanner op is aangesloten.

De indrukwekkende geloofsbrieven van de
DR-3010C worden verder geruggensteund
door al even indrukwekkende
softwarepakketten.

Krachtige prestaties
De DR-3010C kan maar liefst 3.000 scans per
dag maken en is daardoor de productiefste
scanner in zijn klasse. Met een documentinvoer voor 50 pagina’s heeft deze scanner
naast de dagelijkse scantaken geen enkel
probleem met piekbelastingen.

De eenvoud van een druk
op een knop
Het integreren van de DR-3010C in uw
dagelijkse werkzaamheden kan niet eenvoudiger. Dagelijkse scantaken, zoals
scannen naar e-mail, printer of doorzoekbare
PDF, voert de scanner dankzij de negen
programmeerbare opdrachtknoppen uit met
één druk op een knop.

Compact design
De krachtige prestaties worden moeiteloos
gecombineerd met een compact en modern
design waardoor de DR-3010C onopvallend
op een bureau of kleine kast worden
geplaatst.
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Capture Perfect – Canons
veelzijdige scanprogramma met een
gebruikersvriendelijke interface en flexibele
bewaaropties zoals doorzoekbare en
encrypted PDF-bestanden, scannen naar
e-mail, scannen naar presentatie en vele
andere nuttige functies.

Adobe Acrobat 8 Standard – dit toonaangevende programma voor het maken van
PDF-bestanden bevat krachtige tools voor het
delen en beveiligen van documenten, het
toevoegen van opmerkingen en nog veel
meer.
Scansoft PaperPort SE – dit programma voor
het beheren van bestanden staat bekend
om zijn intuïtieve en gebruikersvriendelijke
grafische interface, die het gemakkelijk maakt
om uw digitale bestanden op te slaan, te
beheren en terug te vinden.

Nuance OmniPage SE – dit programma zet
papieren documenten door middel van OCR
om naar bewerkbare digitale bestanden.
Presto! BizCard Reader 5 SE – hiermee
kunt u visitekaartjes scannen en belangrijke
contactinformatie omzetten naar een
doorzoekbare database.

Efficiënt scannen met hoge
kwaliteit
Door de vele handige functies, zoals
Automatische kleurdetectie, Automatische
tekstrichting en Blanco pagina overslaan, is
het niet nodig om documenten te sorteren
voordat u ze gaat scannen. Voer de documenten in en laat de DR-3010C het werk
voor u doen, zodat u productiever kunt zijn.
Een optische scanresolutie van 600 dpi staat
keer op keer garant voor resultaten met hoge
kwaliteit. En uiteraard beschikt de scanner
over de nieuwste beeldverwerkingsfuncties:
Geavanceerde tekstverbetering, Kleuruitval,
Moiréreductie en Doorschijnen voorkomen.
Zelfs moeilijk te ontcijferen documenten
worden gemakkelijker leesbaar.

Ongeëvenaarde
betrouwbaarheid voor
al uw documentatie.
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Type
Scansensor
Optische resolutie
Lichtbron
Scanzijde
Interface
Afmetingen
Gewicht
Aansluitspanning
Opgenomen vermogen
Werkomgeving
Milieurichtlijnen

Desktop documentscanner
CMOS CIS-sensor, 1 lijn
600 dpi
RGB LED
Voor / achter / dubbelzijdig
High Speed USB 2.0
Papieropvang gesloten: 310 (B) × 292 (D) × 197 (H) mm
Papieropvang open: 310 (B) × 583 (D) × 230 (H) mm
Ca. 2,9 kg
AC100 – 240 V (50/60 Hz)
Scannen: 18 W, standby mode: 4W Uitgeschakeld: minder dan 0,5 W
10 – 32.5°C (50 – 90.5°F), luchtvochtigheid: 20 – 80% RL
RoHS and ENERGY STAR

SCANSNELHEID¹
Portret (A4)

DOCUMENTFORMAAT
Formaat

Dikte
International standaardkaart2
Visitekaart
Lange document mode
Papierscheiding
Invoercapaciteit
Uitvoerresolutie
Uitvoermode
Binair
Grijstint
Kleur

Zwart-wit/grijstint
Kleur

200/300 dpi
200 dpi
300 dpi

Enkelzijdig
30 ppm
30 ppm
21 ppm

Dubbelzijdig
60 bpm
60 bpm
42 bpm

PRODUCTKENMERKEN
Beeldverwerking

Scanner

MEEGELEVERDE SOFTWARE

Breedte
50 – 216 mm
Lengte
53,9 – 356 mm
Automatische invoer 52 – 209 g/m² (0,06 – 0,25 mm)
Bypass mode

Opties
Verbruiksmaterialen

40 – 209 g/m² (0,05 – 0,25 mm)

Breedte: 53,9 mm, lengte: 85,5 mm, dikte: 0,76 mm
(kaarten met reliëfletters en horizontaal scannen worden ondersteund)
Formaat: 50 mm x 53,9 mm of groter
Dikte: 300 g/m² (0,35 mm of minder)
Max. 1000 mm (verstelbaar in configuratiescherm van MS Windows)
Retard rol (omkerende scheidingsrol)
50 vel (80 g/m²)
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi,
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Dagelijkse capaciteit

Automatische detectie van paginaformaat & Scheefstandcorrectie
Blanco pagina overslaan
Tekstrichting herkenning
Automatische kleurdetectie
Kleuruitval (R/G/B) / Versterking (rood)
Geavanceerde tekstverbetering (I & II)
Moiréreductie
Doorschijn reductie / Achtergrond verwijderen
Instellen scangedeelte
Automatisch in-/uitschakelen
Rapid Recovery System (Snelle Herstel Functie)
Ultrasone detectie van dubbele invoer
Folio mode (scannen van documenten met A3-formaat)
Handinvoer
Opdracht-/gebruikersregistratie (tot 9 opdrachten programmeren)
Batchscheiding

ISIS / TWAIN drivers (Windows 2000 / XP Pro / XP Home/Vista)
Capture Perfect 3.0
Adobe Acrobat 8 Standard
Nuance PaperPort
Nuance OmniPage
BizCard Reader 5
Barcode Module III
Set wisselrollen
(vervanging aanbevolen na elke 100.000 scans)
Ca. 3.000 scans per dag

imageFORMULA
DR-3010C
Documentscanner voor werkgroepen

Ontworpen voor
intensief scannen

DR-3010C

Technische gegevens DR-3010C

¹ De daadwerkelijke scansnelheid is afhankelijk van de configuratie van uw systeem en de technische gegevens van uw PC.
² Ondersteunt reliëfkaarten volgens ISO7810
Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te
brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canons standaard testmethoden.
Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product.
De definitieve technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. ™ en ®: alle
bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de
desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waarin zij actief zijn.

Zwart-wit / foutdiffusie / geavanceerde tekstverbetering I & II
8-bits (256 niveaus) grijstint
24-bits kleur
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