
DR-7580

DR-9080C

Yüksek hacimli taramalar için

ihtiyaç duyduğunuz hız ve kalite
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Ultra verimli, yüksek kapasiteli tarayıcı

Canon'un yeni seri başı yüksek kapasiteli tarayıcıları ile en zorlu tarama işlerini

kolaylıkla yapabilirsiniz. DR-9080C, geliştirilmiş hızı, kalitesi ve kullanışlı 24-bit

renk desteği ile en yüksek derecede verimlilik sağlamaktadır. Veya çok yönlü

özelliklerinin zengin çeşidi ile ekonomik, yüksek performanslı tarayıcı DR-7580'i

seçin. Her ikisi de işçilik maliyetleri, zaman ve alandan tasarruf sağlarken düşük

ve hatta orta hacimli üretim koşullarının en hassas uygulamalarını gerçekleştirmeyi

yeterlidirler.



A4 dikey, 200dpi

Kullanımı kolay

kumanda paneli

Son derece
güvenilir besleyici

Kullanıcı tarafından

değiştirilebilen
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Tek taraflı Çift taraflı

Üstün tarama hızı

Doküman tarama hızlarını esaslı bir
şekilde arttırmak için, her iki model de
standart JPEG sıkıştırması ve yeni CIS
(Contact Image Sensor) özelliklerini
sunar. Sonuç olarak, ister
siyah&beyaz/gri tonlamalı modda (A4
dikey, 200 dpi) ister renkli modda
(sadece DR-9080C, A4 dikey, 100
dpi) 90 ppm'ye kadar yükselen
hızlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca buna ek
olarak hızlı çift taraflı için maksimum
180 ipm hızına sahiptir böylece eşsiz
üretim verimliliğinden faydalanırsınız.

Yüksek kalite

A3 ve renk

Yüksek kaliteli doküman tarama
ihtiyaçları için bu modeller idealdir. 600
x 600 dpi'ye kadar yüksek resim
çözünürlüğü sunarlar, ayrıca DR-9080C
dalgalanma efektini azaltmak ve kaliteyi
geliştirmek için 'düzeltme' fonksiyonu
sunmaktadır. İleri metin düzeltmesi
hassas ve silik metinlerin okunabilirliğini
arttırır. Ayrıca, dokümanın üzerindeki
katlama gölgelerinin taranan resim
üzerinde görülmesini önleyen çift ışıklı
sensör sistemi sayesinde düzgün,
buruşuklukların olmadığı dokümanlar
elde edersiniz.

Her iki model de A3 genişliğine kadar
tarama yapabilir ve ayrıca karışık gruplar
içindeki farklı kağıt formatları ve
kalınlıklarını kullanma yeteneğine de
sahiptirler. Daha da fazlası, DR-9080C
renkli grafikler, tablolar ve sunumlar gibi
geniş çeşitlilikteki çalışmalarda
kullanılmak üzere 24-bit renk desteği
sunmaktadır.

avantajı

Dünyaca ünlü güvenirlilik

Canon daima son derece güvenilir
doküman taraması konusunda
dünyanın takdirini toplamıştır ve bu
modellerde bunu kanıtlamaya devam
etmektedir. Güçlü ve dayanıklı orijinal
geciktirme silindiri sistemimiz ile
birlikte yeni bir besleme mekanizması
kullanmaktadırlar. Bu tarayıcıların
daha geniş aralıkta kağıt kalınlığı
kullanabilmesini ve daha güvenilir
kağıt besleme performansı
sağlamasını mümkün kılmaktadır.
Diğer avantajlar doküman beslemesi
ve tepsilerin çıkarılması ile ilgili pratik
geliştirmeleri kapsamaktadır.

besleme silindirleri

RENKLİS&BS&B RENKLİ



Ultra verimli üretkenlik.

Kesintisiz çalışmadan ve tam

güvenirlikten faydalanın.

Canon'un dayanıklı yüksek hacimli tarayıcıları yüksek hız, kesintisiz çalışma
sunmak üzere tasarlanmışlardır bu sayede maksimum çalışma zamanına
sahip olur ve minimum derecede güçlükle karşılaşırsınız. Oldukça güvenilir
doküman beslemesi çift kağıt ve zımbalı kağıt kontrol sistemi ile geliştiril-
miştir. Gelişmiş MultiStream teknolojisi tarama seçeneklerinizin sınırlarını
zorlar. Buna ek olarak kolaylaştırılmış ve anlaşılması kolay kullanım genel
bir verimlilik sağlar.



Multistream™ verimliliği

Çoklu resim

çıktıları oluşturun

100 dpi renkli300 dpi tek renk

Donanımlı MultiStream™ teknolojisinin
dahil edilmesi üretkenlik seviyelerinin
arttırılmasına yardımcı olur. İki farklı
tarama modunda eş zamanlı resim
çıkışına olanak sağlar. Örneğin,
DR-9080C ile, bir çıktı renkli diğeri
siyah/beyaz olabilir. Siyah/beyaz
resim OCR (Optik Karakter Tanımla-
ma) kullanımı için kaydedilirken, renkli
resim arşiv için kaydedilebilir.

Bu tarayıcıların tüm özellikleri
güvenirliliği daha fazla arttırmak üzere
tasarlanmıştır. İki sayfanın birlikte
beslenmesini önlemek üzere çift kağıt
kontrol modu mevcuttur. Çift
beslemeyi tespit etmek için ultrasonic
dedektör kullanır ve hemen bir uyarı
mesajı görüntülenir. Doküman
beslemesi için ayrıca basit zımba
kontrolü mevcuttur. İki üst köşeden
birinde bir zımba tespit ettiğinde,
tarama işlemi otomatik olarak
durdurulur.

DR-9080C ve DR-7580 dayanıklı
olmak üzere tasarlanmışlardır. Küçük
boyutlu ancak sağlam yapısı
güvenirliliğin yanısıra kolay kurulumu
da garantiler. Ses seviyelerindeki
azaltma her ortamda sessiz
çalışmasını sağlar. Tarayıcının ana
gövdesi üzerindeki kolaylaştırılmış
kullanım paneli daima kullanım
kolaylığı sağlar. Buna ek olarak bir
kağıt sıkışması olduğunda kolay ve
hızlı erişimi sağlamak için tarayıcının
üst bölümü yukarı kalkar ve bu
konumda kalır.

Çift kağıt ve zımbalı kağıt kontrol
sistemi

Küçük boyut ve kolay kullanım
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Ultra verimli yazılım.

Dokümanlarınızı zahmetsizce

dosyalayın, bulun ve paylaşın.

Güçlü CapturePerfect yazılım desteği

Dahil edilen esnek fonksiyonlar:

• PDF olarak kaydetme

• E-postaya tarama

• Sayfa İzleme Görüntüsü

• Çoklu pencere

• Metin Düzeltme

• Düzeltme (Renkli ve Gri Tonlamalı)

• De-skew (Yamukluğu düzeltme)

• Ön izleme ekranı

• Ters çevirme (Öne/Arkaya)

• Boş Sayfayı Algılama Özelliği

• Ultrasonic dedektör, Çift Kağıt Kontrolü

• Metin Yönünü Tanıma

• Zımbalı Kağıt Kontrolü

• Patch code tanıma

• Resim Döndürme (0/ 90/180/270°)

• Gama Eğrisi Ayarı (Yan & renkli)

• Çerçeve Temizleme

• Colour Dropout

(Metnin arka planındaki rengin yok edilmesi)

Güçlü CapturePerfect yazılım desteği tüm işlerinizde muntazam tarama
sağlar. Eşit derecede önemli olan bir diğer unsur ise 'Scan to Mail
(E-postaya tara)' ve 'Save as PDF (PDF olarak kaydet)' gibi zamandan
tasarruf sağlayan fonksiyonlarla tek tuşla dokümanlarınızı dünya
çapında dağıtabilmektir. Üretkenliği arttıran aksesuarlar her iki tarayıcı
da belirli firma ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebilmenizi sağlar
hızlı ve güvenilir form işlemleri için isteğe bağlı barkod tanımlama da
buna dahildir.

Üretkenliği arttıran aksesuarlar

Her iki tarayıcı içinde çeşitli isteğe

bağlı aksesuarlar mevcuttur. Imprinter

taranan dokümanın ön tarafındaki

çeşitli metin mesajlarını basabilmenizi

sağlar. Endorser taranan dokümanların

arka tarafına bir sayı veya damga

basabilir. Sayfa sayacı tarayıcıya

beslenen sayfa sayısını gösterir,

böylece maliyetleri kontrol edebilirsiniz.

Ve, Barkod yazılımı (isteğe bağlı)

yüklendiğinde, sürücü otomatik olarak

dokümanın üzerine basılmış olan

barkodları tanır.

DR-9080C ve DR-7580 yeni CapturePerfect

3.0 yazılım desteğini sunar. Canon'un en son

sürücü ve tarayıcı donanım fonksiyonları ile

birleştiğinde, kapsamlı uygulamalar için

ihtiyaç duyduğunuz yeteneği ve çok

yönlülüğü sunar aynı zamanda resim

kalitesini optimize eder ve genel bir kullanım

kolaylığı sağlar.



D
R

-
7

5
8

0
/

D
R

-
9

0
8

0
C



Teknik Özellikler DR-7580/DR-9080C
Tip Masaüstü kağıt beslemeli tarayıcı

Tarama yöntemi

Sensör Contact Image Sensor (CMOS)

Optik Çözünürlük 600 dpi

Işık kaynağı 3-renkli (RGB) LED

Tarama yönü Ön / Arka/ Çift taraflı

Doküman besleme Otomatik veya Manuel

Tarama Hızları (A4 Dikey 200dpi)
Siyah/Beyaz DR-9080C: 90 ppm / 180 ipm

DR-7580: 75ppm / 150ipm
Gri tonlamalı DR-9080C: 90 ppm / 180 ipm

DR-7580: 75ppm / 150ipm
Renkli DR-9080C: 50 ppm / 100 ipm (sıkıştırmalı)

Doküman ebatı Genişlik 50 - 305mm

Uzunluk 70 - 432mm

Kalınlık

Otomatik Besleme 0.06 - 0.15mm
Manuel Besleme

Besleme Kapasitesi 500 sayfa (A4)

Gri tonlamalı 8-bit

Renkli 24-bit (DR-9080C)

Çalıştırma Modları
Siyah&Beyaz / Hata Düzeltme / İleri Metin Düzeltme

Gri tonlamalı 256 seviye gri tonlama

Renkli (DR-9080C) 24 bit renk / Renk yumuşatma

Resim Sıkıştırması dahili kart ile jpeg

Sürücü ile CCITT Group 4, PDF, BMP, TIFF

Drop-out Colour özelliği RGB Kullanıcı tarafından seçilebilir (ön/arka/her ikisi)

Çıktı Çözünürlüğü 100/150/200/300/400/600 dpi

Arabirim 1 USB 2.0 ve 2 SCSI-III

Tarayıcı Sürücüleri Windows 98SE/2000/Me/XP, Windows NT için

ISIS/TWAIN sürücüsü

®

Yazılım Desteği CapturePerfect 3.0

Boyutlar (G x D x Y) 460 x 525 x 310 (tepsi kapalı)

Ağırlık Yaklaşık 23kg

Güç Gereksinimi 220-240V 50/60Hz
Güç Tüketimi Maks 28W

İsteğe Bağlı Seçenekler Imprinter, Mekanik Sayaç, Barkod Modülü, Silindir Değişim takımı

™ 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.

MFP olarak Uluslararası Enerji

Star programına uygundur

0.05 - 0.3mm

®

TİPOGRAFİK HATALARDAN firmamız sorumlu değildir.
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