
DR-7080C

A3 flatbed

doküman tarayıcı

Yüksek hız ve yüksek kaliteli

mükemmel renkli doküman tarayıcı



Ultra hızlı, üniversal A3 flatbed tarayıcı

İş akışınızı, bu kompakt, A3 renkli doküman tarayıcısı ile mümkün olan

en verimli şekilde hızlandırın. DR-7080C renkli ya da siyah/beyaz

dokümanları tararken hem üstün hızı hem de eşsiz kaliteyi sağlamak

için Canon'un ileri görüntüleme teknolojisine ve 3-hatlı CCD sensöre

sahiptir.

Kitapları ve ciltli dokümanları taramak için standart bulunan flatbed özelliği,

çoklu orijinal taramasını hızlandıran ADF (Otomatik Doküman Besleyici)

ile birleştirilmiştir. Güçlü CapturePerfect yazılımı kaliteyi ve kullanım

kolaylığını optimize etmektedir. Tüm düşük veya orta hacimdeki tarama

ihtiyaçları için ideal bir çözüm sunmaktadır.



Son derece güvenilir besleyici

HIZLI RENKLİ TARAMA

KESİNTİSİZ YÜKSEK KALİTE

HIZLI, GÜVENİLİR ADF BESLEME

Hem renkli hem de siyah/beyaz dokümanlar

için 70ppm aynı etkileyici tarama hızı ile

(A4/yatay/200 dpi), dinamik DR-7080C

oldukça kısa zamanda daha fazla iş yapabil-

menin en mükemmel yolunu sunmaktadır.

Renkli çift taraflı tarama 36 ipm (dakika

başına resim sayısı) ile eşit derecede hızlıdır.

Bunu mümkün kılan, sizlere eşsiz çalışma

alanı verimliliği avantajını sunan Canon'un

gelişmiş görüntüleme teknolojisindeki rakipsiz

deneyimidir.

DR-7080C hızlı olmasına rağmen, sizlere her

koşulda en iyiyi sonucu vererek benzersiz

kalitede tarama özelliği sağlamaktadır. 3-hatlı

CCD sensörü uyarlaması sayesinde sürekli

ton kontrolü ile kaliteli tarama olanağı sunar.

24-bit renk ve 256 gri tonlama seviyesi bu

modeli her tipteki dokümanı taramak için

oldukça elverişli kılmaktadır. Optik çözünürlü-

ğü 100 dpi ila 600dpi arasında ayarlanabil-

mektedir böylece daima istediğinizi elde

edersiniz.

Eğik-düzlemli ayrılabilen mekanizması

tarayıcının içine dahile edilmiştir. Böylece ADF

(Otomatik Doküman Besleyici) kullanıldığında

düzgün ve hızlı doküman beslemesi elde edilir

ped ayırma mekanizması sayesinde çift kağıt

besleme riskini ortadan kaldırır. Tabi ki, bu

üniversal tarayıcının diğer bir avantajı da

flatbed fonksiyonelliğidir, böylece kitaplar, ciltli

dokümanlar ve hatta narin veya hasarlı kağıtlar

da kolaylıkla taranabilir.



KOMPAKT, YÜKSEK DAYANIKLILIK,

DÜŞÜK BAKIM

KOLAY VE VERİMLİ ÇALIŞMA

Menü Tuşu Giriş Tuşu
Yeni Dosya Tuşu

Ayar Tuşu Ekran Paneli Görev Tuşu

Başlatma Tuşu

Durdurma Tuşu

Net ve sezgisel kumanda paneli tüm işlemlerin ayrıcalıklı bir kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlar.

Bilgisayara tarama, e-postaya tarama, yazıcıya tarama (fotokopi) ve tarama/çalıştırma gibi rutin

işlemler önceden kaydedilebilir ve doğrudan kumanda panelinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca ADF

(Otomatik Doküman Besleme) üzerinde, dokümanların tepsi içine düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve

taramaya hazır olduklarını bilmenizi sağlayan bir doküman ayarlama gösterge düğmesi mevcuttur.

Bütün bunlara ek olarak, 'fişe tak ve tara' özelliği sayesinde DR-7080'nin montajı da kolaydır.

KULLANIŞLI TASARIM

Yerden tasarruf sağlamak amacıyla

zekice tasarlanmış ve önemli ölçüde

küçük yer kaplayan DR-7080C

masanızın üzerine veya çalışma

alanınızdaki herhangi bir yere zarif bir

şekilde uyum sağlar. Üstelik flatbed

kapağı daha kolay açılması için

geliştirilmiştir. İstediğiniz anda size

engel yaratmadan dokümanlarınızı

tarayabilmenizi sağlar.

Canon, DR-7080C'yi ağır iş yüküne

dayanıklı olarak ve minimum bakım

gerektirecek şekilde üretmiştir. Ürünün

kullanım ömrü boyunca maksimum

çalışma süresi sağlayacağınızdan emin

olabilirsiniz. Böylece, yatırımınız

karşılığında gerçek bir geri dönüş elde

ederken devamlı olarak yüksek

güvenilirlikte tarama kabiliyetini elde

edersiniz.



ISIS/TWAIN SÜRÜCÜSÜ AVANTAJLARI

MultiStream™ tarama. İş verimliliğini sağlamak

amacıyla sadece tek bir taramada eş zamanlı

olarak iki çeşit resim üretir. Örneğin, arşivlemek

için renkli bir resim ve OCR için siyah/beyaz

resim oluşturabilirsiniz.

Kitap & Takvim çift taraflı tarama. Çift taraflı

taramada seçili dokümanın her iki tarafının

da sürekli olarak aynı yönde taranmasını

sağlayan iki mod mevcuttur kitap tipi veya

takvim tipi.

AYRICA:

• Yamukluk Düzeltme

• Otomatik Sayfa Ebatı Kontrolü (kağıt genişliğini tespit eder)

• İleri Metin Düzeltmesi

• Ön Ayarlı Gama Eğrisi

• Colour Dropout

• Kişisel Kullanıcı Ayarı (100 adet)

• Ön izleme ekranı

• Çerçeve Temizleme

• Tarama Yönü Seçimi

• Patch Code

• Resim Döndürme

• Boş Sayfayı Algılama Özelliği

• Tarama Alanı Ayarı

CAPTUREPERFECT YARARLARI

AYRICA:

• Arama yapılabilen PDF olarak kaydetme

• Sayfa İzleme Görüntüsü

• Çoklu Pencere

• Çok Sayfalı TIFF olarak kaydetme

• Metin Yönünü Tanıma

• Grup Ayırma

• Kenar Vurgusu

• Renk Vurgusu

Üretkenliği arttırmak için güçlü yazılım

DR-7080C, ISIS/TWAIN sürücüsü aracılığıyla geniş kapsamlı resim

işleme fonksiyonlarının yanısıra CapturePerfect yazılım desteğini

de sunmaktadır. Bu özellikler kapsamlı uygulamalarınızda size çok

CapturePerfect ayarları

(MultiStream uyumlu)

Bilgisayara Tarama
Resmi belirtilen klasöre

Yazıcıya Tarama
(Posta Sunucusu)

E-postaya Tarama

olarak gönderme

(İnternet)

DR-7080C

(Ağ)

yönlülük, kolaylık ve verimlilik sağlamaktadır.

(Metnin arka planındaki rengin yok edilmesi)

kaydetme
Yazıcıdan çıkış alma Resimleri posta eki

E-postaya ve Baskıya Tarama.

90 Derece Otomatik Döndürme.

Bu özellik

doğrudan kumanda panelinden 'Bilgisayara

tarama', 'E-postaya tarama' ve 'Yazıcıya

Tarama-Fotokopi' işlemlerinin gerçekleşti-

rilmesini sağlar. Kolaylık sağlar ve zaman

kazandırır.

Bu

dokümanların A4 yatay olarak taranmasını

sağlar ve daha sonra otomatik olarak

görüntüler ve A4 dikey olarak kaydeder

böylece ADF doküman besleyici için en iyi

Fotokopi-



Address
Address

DR-7080C Teknik Özellikler

Canon Inc.

www.canon.com

Canon Europa N.V.

www.canon-europe.com

Tip ADF ile Universal Flatbed Özellikli Tarayıcı

Tarama yöntemi

Sensör CCD 3-hatlı sensör
Optik Çözünürlük 600dpi

Işık kaynağı Xenon lamba
Tarama Yönleri Tek yönlü / Çift yönlü

Tarama hızı

(A4 yatay 200dpi) Gri tonlamalı - Tek yönlü 70ppm / Çift yönlü 36ipm
Renkli - Tek yönlü 70ppm / Çift yönlü 36ipm

Dokümant ebatı Genişlik:

Uzunluk: 128 - 432mm
Uzun Doküman M432 - 630mm

Kalınlık 0.06 - 0.15mm (42 – 128 g/m2)

Tip
Basınca duyarlı kağıtlar kullanılamaz.
(Basınca duyarlı kağıtların kabul edilebilir kalınlık aralığı
0.07 ila 0.15mm'dir (50-128 g/m2).

8mm veya daha az çapı olan 2/3/4 delikleri olduğunda delikli

kağıt kullanılabilir.

Besleme kapasitesi 100 sayfa

Doküman Ayırma Eğimli-düzlemli ayırma mekanizması

Resim Çıktısı Çözünürlüğü 600 x 600 dpi
400 x 400 dpi
300 x 300 dpi
240 x 240 dpi
200 x 200 dpi
150 x 150 dpi
100 x 100 dpi
Siyah&Beyaz / Hata Düzeltme / İleri Metin Düzeltme

Gri tonlamalı mod 8bit (256 ton) Gri tonlamalı

Renkli mod 24bit Renkli

Çalışma Sesi 78dB’den daha az

Boyutlar (GxDxY) Tepsi kapalı iken: 575 x 602 x 300 mm

Ağırlık

Hesmak Büro Makineleri A.Ş.
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi
Yanyol Sokak No:6-8
Üsküdar İstanbul
Tel: (216) 523 81 11

http://www.hesmak.com.tr

139.7 - 304.8mm

™ 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.

Arka tarafı karbonlu kağıtlar kullanılamaz.

Siyah&Beyaz - Tek yönlü 70ppm / Çift yönlü 36ipm

Yaklaşık 33.6 Kg


