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DR-3080CII 
Departmanlara  Özel Doküman Tarayıcı 

 
 
 
 
 

Çok yönlü ve ultra güvenilir 
bir tarama çözümü seçin. 



 
 
 
 
 
 
 

Güvenilir sonuçlar 
yaratan küçük boyutlu, 
kullanımı kolay 
masaüstü  tarayıcı 

 
 
 

Canon DR-3080CII tarayıcısı kolaylığı ve verimliliği geliştirmek için çeşitli sayıdaki 
eşsiz özellikleriyle küçük boyutlu formatında hız ve esneklik sağlar. Departmanınıza 
özel taramaların en zorlu taleplerini karşılayabilen DR-3080CII kolaylaştırılmış 
kullanımın yanısıra geliştirilmiş hız ve resim kalitesi ile esnek tarama modları  sunar. 
DR-3080CII 24-bit renkli tarama özelliği sunar ve seçim yapılabilen iki arabirimi 
mevcuttur (SCSI III veya  Hi-Speed USB 2.0). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üstün tarama hızı Basit, kolay kullanım Zaman tasarrufu sağlayan, ön izleme modu 
 

DR-3080CII, ihtiyaçlarınıza en iyi uyan 
görüntü dosyalarını oluşturmanızı 
sağlayan birçok  tarama seçeneği 
sunar. Standart metin dokümanları 
Siyah/Beyaz modda 40 ppm'e kadar 
ulaşabilen hızlarda taranabilir (veya 
çift taraflı taramada dakika-da 80 
görüntü). Dokümanınız resimler 
içerdi-ğinde, Hata Düzeltme  veya 
256 Gri Tonlama seviyesi modu daha 
iyi sonuçlar  verir. Bununla birlikte, 
DR-3080CII hem tek taraflı hem de 
çift taraflı tarama için 24-bit Renkli 
modu sunar. Yenilikçi teknoloji  ister 
renkli ister gri tonlamalı taramada 
hızlı iş üretimi sağlar. 

Ekran üzerindeki 'tarama paneli' 
göstergesi,  kullanıcıların bu sanal 
kullanım paneli aracılığıyla grup 
ayırmalarının  bile ayarlarını değiştir- 
melerini sağlayarak hızlı ve kolay 
kullanım sağlar.  Tek taraflı ve çift 
taraflı dokümanlar bir grubun içinde 
karışık şekilde olduklarında, 'boş 
sayfayı algılama özelliği' fonksiyonu 
otomatik olarak denetim yapar ve 
boş sayfaları atlar.  Diğer kullanım 
kolaylığı sağlayan özellikler 20 ayara 
kadar  kullanıcı tercihi ve kullanışlı 
yardım fonksiyonunu kapsar. 

Eşsiz 'ön izleme' modu bir doküman 
grubu  taranırken kullanımı kolaylaş- 
tırır ve zaman  tasarrufu sağlar. Ekran 
üzerinde ilk sayfanın resmini görüntü- 
lerken, parlaklık ve kontrast ayarını 
yapabilirsiniz ve anında sonuçları 
görebilirsiniz. Bu ayar daha sonra ilk 
sayfayı tekrar taramanıza gerek 
kalmadan geri kalan grup için de 
geçerli olur. Bu siyah/beyaz modda 
taramada da çalışır. 
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olmadan 
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Verimli kağıt kullanımı Açık renkli metinler için geliştirilmiş okunabilirlik 
 
Canon tarayıcılarının  oldukça yüksek 
değerli  doküman besleme kapasite- 
leri B4 boyutuna kadar  bütün  ebatlar 
için tek taraflı/çift taraflı tarama ile 
daima dayanıklı, esnek ve güvenilir 
kağıt beslemesinden faydalanılma- 
sını garanti eder. DR-3080CII daha 
büyük ebetları  bile tarayabilir. Daha 
büyük dokümanları (B4 ve A3 
ebatları arasındaki) tarayabilme 
özelliği sunan Folyo fonksiyonuna 
sahiptir. Basit bir şekilde dokümanınızı 
ikiye katlarsınız ve tarayıcının  içine 
beslersiniz. DR-3080CII daha sonra 
katlı A3 dokümanın her iki tarafını da 
tarayacaktır ve ekrana açılmış tam 
A3 görüntü olarak atılacaktır. 

Belge yönetimi amaçlı taramalarla ilgili 
olarak, hiçbir şey taranan belgelerinizin 
üzerindeki bilgilerin elektronik  ortamda 
net ve okunabilir olmasından daha 
önemli  değildir. Bu amaçla, DR-3080CII 
siyah/beyaz resimlerinizi mükemmele 
eriştirmek için İleri Metin Düzeltme 
özelliğini sunar. İleri Metin Düzeltme, 
renkli arka plana sahip, açık renk yazılı 
dokümanlar veya  kurşun kalemle 
doldurulmuş dokümanlar gibi kötü 
koşullar altında üretilmiş görüntü 
dosyalarınızın kalitesini önemli  ölçüde 
geliştirir. 

 
Çok yönlü uygulama çeşitliliği 

 
DR-3080CII, ihtiyaçlarınızla  tam 
uyumu sağlamak için çok geniş 
kapsamlı görüntüleme uygulamaları 
sunan zengin çeşitlilikteki yazılım 
paketleri ile birlikte çalışır. DR-3080CII 
tarayıcısı donanımı ile birlikte gelen 
yazılımlar ISIS™, TWAIN  sürücüleri, 
Windows® 98/ME/NT/2000/XP için 
CapturePerfect ve Adobe Acrobat 
yazılımlarıdır. 

 
Avantajlı aksesuarlar 

 
Kontrol ve izleme işlemleri için 
dokümanları otomatik olarak 
damgalayan isteğe bağlı Endorser 
mevcuttur. Diğer bir üretkenlik 
seçeneği tarayıcının  servis ömrü 
boyunca maksimum çalışma süresi 
sağlayan Canon Silindir Değişim 
Takımıdır. 

 
 
 
 
 
 
 

DR-3080CII özellikleri ve yararları 
 
 
• Çift taraflı 24-bit renkli & 256-seviyeli gri tonlama desteği 
 

• Yüksek hızlı, yüksek  kaliteli  tarama 
 

• B4 ebatına kadar tek taraflı/çift taraflı tarama 
 

• Folyo tarama (B4 ila A3 ebatları) 
 

• Kullanışlı 'ön izleme ekranı' olanağı 
 

• RGB colour drop-out özelliği 
 

• Boş sayfayı algılama fonksiyonu 
 

• Yazılım ile yamukluk düzeltme 
 

• Kolay kullanımlı, ekran üstü tarama paneli 
 

• NCR kağıt desteği 
 

• SCSI 3/USB2.0 ile Çift Arabirim 
 

• Donanımla birlikte gelen yazılım: ISIS™, TWAIN  sürücüleri, 
CapturePerfect, Adobe Acrobat 



Doküman tipi Ciltleyici  NCR kağıdı ve delikli kağıt kabul eder 

ADF 100 sayfa (80g/m2) 

Doküman ebatı  tespiti Sürücüler tarafından 

Doküman istifleyici Ters olarak 100 sayfa (80g/m2) 

Çıktı arabirimi SCSI III, Hi-Speed USB 2.0 

Yazılım ISIS/TWAIN Sürücüsü, CapturePerfect, Adobe Acrobat 

Diğerleri Sadece sayma 
Sayfa kenarı temizleme 
Yazılım ile yamukluk düzeltme 
RGB dropout colour 

Boyutlar (GxDxY) Tepsi kapalı: 344 x 280 x 191 mm 
Tepsi açık: 344 x 555 x 191 mm 

Ağırlık 8.1 kg 

İsteğe bağlı aksesuarlar Endorser ED500 
Silindir Değişim Takımı 
Mürekkep Silindiri 

 
™ Tüm şirket ve/veya ürün isimleri pazarlarındaki  ve/veya ülkelerindeki ilgili üreticilerin ticari markaları 
ve/veya tescilli ticari markalarıdır. 
Canon  teknik özellikleri önceden bildirimde  bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. 
TİPOGRAFİK HATALARDAN  firmamız sorumlu değildir. 

 

Teknik Özellikler DR-3080CII 
 

Tip Masaüsü Kağıt Beslemeli Tarayıcı 

Sensör Sensör: Contact sensor (CMOS CIS) 
Optik çözünürlük  300 dpi 

Işık kaynağı RGB 

Tarama modları Siyah/Beyaz: 300 x 300 Yüksek Hız, 300 x 300, 
240 x 240, 200 x 200dpi  Tek taraflı/Çift taraflı 
256 seviye Gri tonlama: 300 x 300 Yüksek Hız, 300 x 300, 240 x 240, 
200 x 200 dpi  Tek taraflı/Çift taraflı 
Metin Düzeltme:  300 x 300 Yüksek Hız, 300 x 300, 240 x 240, 
200 x 200 dpi  Tek taraflı/Çift taraflı 
Hata Düzeltme:  300 x 300 Yüksek Hız, 300 x 300, 240 x 240, 
200 x 200 dpi  Tek taraflı/Çift taraflı 
24-bit Renkli: 100 x 100, 200 x 200dpi  Tek taraflı/Çift taraflı 

Tarama hızları 
(A4 Dikey, Çift) 

 
300 x 300 dpi Yüksek Hız: 40ppm (Tek taraflı), 80ipm (Çift taraflı) 

Tarama çözünürlüğü 300 x 300dpi, 300 x 150dpi, 240 x 240dpi, 200 x 200dpi 

Doküman besleme modu Normal/Otomatik/Manuel 

Doküman ebatı Genişlik: 55-257 mm 
Uzunluk: 70-364 mm 
Kalınlık: Otomatik Besleme 0.06-0.15 mm 
Manuel Besleme 0.05-0.20 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MFP olarak Uluslararası  Enerji 
Star programına uygundur

 


