P-150
Nový skener
imageFORMULA.

you can

Představujeme nový ultra kompaktní duplexní
skener pro malé a domácí firmy či mobilní
pracovníky. Poznejte zatím nejmenší,
nejrychlejší a nejmobilnější duplexní skener
pro formát A4: Nový P-150 od společnosti
Canon.

Je skvělý doma i na cestách.
Díky ultra kompaktní konstrukci a snadnému napájení přes rozhraní USB
je tento skener skvělým pomocníkem v kanceláři, doma i na cestách.

Skutečně produktivní přístroj.
Zpracování úloh je výrazně urychleno prostřednictvím duplexního
skenování rychlostí 30 obrazů za minutu s možností využití
automatického podavače dokumentů na 20 listů.

Flexibilní a uživatelsky přívětivý.
Obsluha skeneru P-150 je díky moderní konstrukci a integrovanému
snadno použitelnému softwaru opravdu jednoduchá, takže stačí skener
připojit k počítači a začít pracovat.

Mezi převratné funkce a výhody patří:

duplexní skenování přes USB rychlostí až 15 str./min.
• Rychlé
neboli 30 obr./min.
• Ultra kompaktní konstrukce a vysoká mobilita
• Okamžitá použitelnost „plug-and-scan“ díky vestavěnému softwaru
• Automatický podavač (ADF) na 20 listů – nejlepší ve své třídě
• Špičková kvalita barevného obrazu
• Funkce pro úspory energie – a tedy i nákladů
• Stylový design s hedvábně černou povrchovou úpravou
• Ovladače TWAIN a ISIS pro snadné připojení
• Výkonné OCR zpracování pro rychlé vyhledávání klíčových slov

Specifikace: imageFORMULA P-150 scanner
Snímač dokumentů
Optické rozlišení
Zdroj světla
Skenovaná strana
Rozhraní
Rozměry
Hmotnost
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
Provozní prostředí
Soulad s ekologickými standardy
RYCHLOST SNÍMÁNÍ*
(200 dpi, na výšku, A4)**

s 1 kabelem USB

Č/B

15 str./min. (Simplex)/
30 obr./min. (Duplex)

12 str./min. (Simplex)/
14 obr./min. (Duplex)

Odstíny šedé

15 str./min. (Simplex)/
30 obr./min. (Duplex)

12 str./min. (Simplex)/
14 obr./min. (Duplex)

Barevně

10 str./min. (Simplex)/
20 obr./min. (Duplex)

10 str./min. (Simplex)/
10 obr./min. (Duplex)

Tloušťka
Separace papíru
Kapacita podavače
Výstupní rozlišení
VÝSTUPNÍ REŽIM
Binární
Odstíny šedé
Barevně

Zařízení
SOFTWARE V DODÁVCE

se 2 kabely USB/
napájecím kabelem

SPECIFIKACE
DOKUMENTU
Rozměry

FUNKCE PRODUKTU
Zpracování obrazu

Senzor CMOS CIS
600 dpi
RGB LED
Přední/zadní/obě strany
High Speed USB 2.0
Zavřený zásobník: 280 (Š) x 95 (H) x 40 (V) mm
Otevřený zásobník: 280 (Š) x 222,7 (H) x 202,2 (V) mm
Přibl. 970 g
Pouze USB kabel: 5 V DC 0,5 A; USB kabel + zdroj napájení; USB kabel:
5 V DC, 1 A; s použitím volitelného napájecího AC adaptéru: 6 V DC, 0,8 A
Skenování: 5 W (2 kabely USB), 2,5 W (1 kabel USB)
Režim spánku: 1 W, Vypnuto: 0,1 W
10–32,5 °C, Vlhkost: 20–80 % RV
RoHS a ENERGY STAR

Šířka – 50,8–216 mm
Délka – 70–356 mm
Automatické podávání – 52–128 g/m² (0,06–0,15 mm) (Skenování
embosovaných karet a velmi silných karet není podporováno)
Separační podložkou
20 listů (64 g/m²)
150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi,
600 x 600 dpi

Příslušenství
Spotřební materiál
Doporučené denní zatížení

Automatická detekce velikosti stránky a oprava zkosení
Vynechání prázdné stránky
Rozpoznání orientace textu
Automatické rozpoznání barev
Vynechání barvy (RGB)/Zvýraznění (RGB)
Potlačení moiré
Potlačení prosvícení/odstranění pozadí
Separace dávek
Nastavení oblasti skenování
Zvýraznění okrajů
Předskenování
Rapid Recovery System
Detekce zavedení dvou listů po délce
Ovladače ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7)
CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (integrováno),
Nuance PaperPort, Presto! BizCard Reader
Napájecí AC adaptér, transportní brašna
Separační podložka, jednotka podávacího válce
Přibl. 500 sken./den

*

Skutečná rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci daného systému a parametrech
počítače.
** Při skenování černobíle nebo v šedé škále dosahuje P-150 stejných rychlostí i při rozlišení 300 dpi.
Některé obrázky byly simulovány za účelem lepší reprodukce. Veškerá uvedená data jsou založena na
standardních testovacích metodách společnosti Canon.Tento dokument a specifikace produktu byly
vypracovány před vlastním uvedením produktu na trh.Konečné specifikace produktu se mohou změnit
bez upozornění. ™ a ®: Názvy všech společností a produktů uvedené v tomto dokumentu jsou ochrannými
či registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků v příslušných zemích.

ČB/Difúze chyb/Advanced Text Enhancement I a II
Odstíny šedé 8 bitů (256 úrovní)
24bitové barvy

Canon Electronics Inc.

Canon CZ s.r.o.

www.canon.com

www.canon.cz

Canon Europa
www.canon-europe.com
© Canon Europa 2009 (1009)

