•
Gyors, ultravékony
szkenner helyszínre
kiszálló munkatársaknak
és otthoni felhasználóknak

Hordozható dokumentumszkenner
A könnyű, ultra-hordozható P-208II szkenner helyigénye
alig nagyobb egy szokványos vonalzóénál. Éppen ezért
kitűnő választás helyszínre kiszálló munkatársak és
otthoni felhasználók számára.
10 lapos dokumentumadagoló kétoldalas beolvasási
lehetőséggel
A 10 lapos automata dokumentumadagolóval,
nagysebességű kétoldalas beolvasási funkcióval
és opcionális Wi-Fi csatlakoztathatósággal
rendelkező szkenner ideális megoldás a hatékonyság
maximalizálására, bárhová szólítsa is a munkája.
Fejlett felhőalapú kapcsolat
A P-208II mind a Mac-, mind a Windows-alapú
készülékekhez tökéletes partner. Az asztali szoftverek
széles választékának köszönhetően szkennere maximális
hatékonysággal működhet..

P-208II
FEKETE-FEHÉR
BEOLVASÁSI
SEBESSÉG
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TERHELHETŐSÉG
100 beolvasás/nap
AUTOMATIKUS
DOKUMENTUMADAGOLÓ
10 lap

ULTRAVÉKONY ÉS KÖNNYŰ
Mobil szkennelés kompromisszumok nélkül

Bármilyen dokumentumot beolvas

Az imageFORMULA P-208II készülék segítségével a helyszínre
kiszálló munkatársak vagy irodai dolgozók lenyűgöző
gyorsasággal szkennelhetnek be kétoldalas dokumentumokat
színesben: percenként akár 16 képet is 200 dpi felbontásban.
A hatékonyság útközben is megőrizhető a készülékbe
integrált 10 lapos automatikus dokumentumadagolónak
köszönhetően, amely egyetlen műveletben elvégzi a hosszabb
dokumentumok, például szerződések csoportos beolvasását.
A mindössze 600 grammot nyomó, egy szokványos vonalzónál
alig valamivel hosszabb és szélesebb P-208II kellően kicsi és
könnyű ahhoz, hogy az ember bárhová magával vihesse. A
maximális rugalmasság érdekében a P-208II Mac gépekkel és
személyi számítógépekkel, valamint az Apple iOS rendszerrel
és az androidos mobil eszközökkel is kompatibilis.*

Sokoldalú hordozókezelésének köszönhetően a P-208II mind
otthoni, mind üzleti használatra tökéletesen alkalmas. Az
üzleti felhasználók beolvashatnak hagyományos A4-es méretű
dokumentumokat (például szerződéseket) és nem szokványos
méretű hordozókat (például névjegyeket/dombornyomott
kártyákat) az irodán kívül tartózkodva is.
A P-208II az otthoni felhasználók számára is hasznos készülék,
hiszen kiválóan alkalmas a közüzemi számlák beszkennelésére;
a képmód funkció pedig a régi fényképek tökéletes
beolvasásához ideális.

* A WU10 tartozékhoz csatlakoztatva.

Intuitív képfeldolgozás

Azonnal használatra kész a CaptureOnTouch Lite funkcióval

A beépített képfeldolgozó funkciók gazdag választéka
minőségi eredményt biztosít. A P-208II készülék az
automatikus színfelismerés, a szövegtájolás felismerése és
a szövegjavítás révén optimalizálja a beszkennelt képeket; a
teljesen automatikus üzemmód funkció pedig automatikusan a
dokumentumoknak legmegfelelőbb beállításokat alkalmazza,
miközben villámgyors eredményeket produkál.

A választható automata indítás funkcióval egyszerű a dolga
– csak csatlakoztassa a készüléket az USB-kábellel, és már
kezdheti is a szkennelést! A CaptureOnTouch Lite szoftver
a P-208II készülékbe van integrálva, így nincs szükség
további illesztőprogramok és szoftverek letöltésére: csak
csatlakoztassa és szkenneljen.

HATÉKONYSÁGNÖVELŐ INTUITÍV
SZOFTVER

Intuitív beolvasó szoftver, amellyel gyorsan és egyszerűen
érhetők el prémium minőségű eredmények. A CaptureOnTouch
ikonokra épülő felhasználói felülettel rendelkezik és több
fájlformátumba – többek között PDF, PDF-A, TIFF, JPEG,
BMP, PPTX és PNG formátumba – is támogatja a beolvasást.
A CaptureOnTouch a beolvasott információkat közvetlenül
el is tudja küldeni adatkezelő rendszerekbe és felhőalapú
alkalmazásokba (Windows- és Mac-kompatibilis).

Egyedülálló hordozhatóságot és kényelmet kínál útközben
is. A P-208II készülék szoftvere gyors és egyszerű
kapcsolódást tesz lehetővé, amelynek során nincs szükség
illesztőprogramok vagy alkalmazások telepítésére
(Windows- és Mac-kompatibilis).

Olvasson be névjegykártyákat, majd konvertálja és
szervezze a fontos információkat kereshető adatbázisba
(Windows- és Mac-kompatibilis).
Felhőszolgáltatások használatát lehetővé tevő beépülő modulok

A CaptureOnTouch és CaptureOnTouch Lite
szoftverek olyan beépülő modulokat tartalmaznak,
amelyek lehetővé teszik a felhőszolgáltatásokhoz és
a vállalati tartalomkezelő (ECM) szolgáltatásokhoz
(pl. Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, OneDrive (csak Windows) és Dropbox) való
kapcsolódást.
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Az imageFORMULA P-208II műszaki jellemzői
Típus

Asztali lapadagolós lapolvasó

KIMENET

Dokumentumolvasásérzékelő

2 soros CMOS CIS érzékelő

Felbontás

150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi,
400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Optikai felbontás

600 dpi

Üzemmód

Fényforrás

RGB LED

Fekete-fehér, fejlett szövegjavítás II, 8 bites szürkeárnyalat:
(256 szint), 24 bites színmélységr

Olvasási oldal

Elülső oldal / hátoldal / kétoldalas

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Interfész

Nagysebességű USB 2.

Méretek

Zárt tálcával: 312,5 (szé) mm × 56,5 (mé) mm × 40 (ma) mm
Nyitott tálcával: 312,5 mm (szé) × 89,5 mm (mé) × 40 mm (ma)

Súly

Kb. 600 g

Áramellátás

Áramellátás USB-ről (500 mA)

Teljesítményfelvétel

Lapolvasásnál: 2,5 W, alvó módban: 1,5 W, kikapcsolt állapotban:
0,5 W

Automatikus oldalméret-felismerés, kiegyenesítés,
háromdimenziós színkorrekció, automatikus színfelismerés,
árnyékkorrekció, szövegjavítás, előbeállított gammagörbe,
beolvasási panel, előzetes beolvasás, képelforgatás, üres
oldal kihagyása, beolvasandó dokumentumoldal kiválasztása,
beolvasott terület beállítása, szövegtájolás felismerése,
folyamatos beolvasás, élkiemelés, moire csökkentés, átütés
kiküszöbölése/ háttér eltávolítása, kontrasztigazítás,
háttérsimítás, árnyék kivágása (ki/be kapcsolható), szélvágás,
fényképekhez megfelelő korrekció alkalmazása, dupla adagolás
észlelése (hossz alapján)

Üzemeltetési feltételek

10 – 32.5°C (50 – 90,5°F), páratartalom: 25 – 80% (rel.)

Környezetvédelmi
előírásoknak való megfelelés

RoHS és ENERGY STAR

BEOLVASÁSI SEBESSÉG1

P-208II

(A4-es álló)
Fekete-fehér/szürkeárnyalatos
Színes

TARTOZÉK SZOFTVER

Simplex

Duplex

8 oldal/perc

16 kép/perc

200 dpi

8 oldal/perc

16 kép/perc

300 dpi

6 oldal/perc

12 kép/perc

200dpi / 300dpi

Windows operációs
rendszerhez

ISIS / TWAIN illesztőprogram (Windows XP / VISTA / 7 / 8 /
8.1 / 10)
CaptureOnTouch2
CaptureOnTouch Lite2
Presto! BizCard Reader
Beépülő modul: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, OneDrive és Dropbox

Mac operációs rendszerhez

TWAIN illesztőprogram
CaptureOnTouch2
CaptureOnTouch Lite2
Presto! BizCard Reader
Beépülő modul: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, Dropbox

Opciók

Canon WU10 Wi-Fi egység
Silex C-6600GB beolvasó-nyomtató kiszolgáló
Hordtáska

Fogyóeszközök

Elválasztó betét

Ajánlott napi terhelhetőség

100 beolvasás/nap

DOKUMENTUM JELLEMZŐI
Szélesség

50.8 mm – 216 mm

Hosszúság

70 mm – 356 mm

Vastagság

52–209 g/m2 (0,06–0,22 mm)

Kártyabeolvasás

54 mm x 86 mm x 1,4 mm (dombornyomásos kártya
beolvasásának támogatása)

Papírszétválasztás

Elválasztó betét

Adagolókapacitás

10 lap (64 g/m2)

1

A beolvasási sebesség a PC/Mac konfigurációja és a funkcióbeállítások függvényében változik.
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 szoftverfejlesztő készlet a Canon üzletimegoldás-fejlesztő programján keresztül érhető el –
A
www.canon.europe.com/bsdp

A képvisszaadás tisztasága érdekében egyes képek szimuláltak. Minden adat a Canon szabványos
tesztelési módszerein alapul. Ez a kiadvány és a termék műszaki adatainak leírása a termék
kibocsátását megelőzően készült. A végső paraméterek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
™ és ©; minden vállalat és/vagy termék neve a megfelelő gyártó védjegye és/vagy bejegyzett
védjegye saját piacain és/vagy országaiban.

Opcionális WU10 Wi-Fi egység
A WU10 Wi-Fi egység lehetővé teszi a mobil eszközökre történő vezeték nélküli
szkennelést, így nincs szükség kábelre a hálózati ponthoz való csatlakozáshoz. A
cégek az asztali számítógépeken is beállíthatják a vezeték nélküli szkennelést a
vezeték nélküli kapcsolat beállítására szolgáló eszköz és a hálózatfigyelő szoftver
segítségével. A WU10 újratölthető lítiumionakkumulátorral rendelkezik, amelynek
teljes feltöltése esetén akár 400 kép is beolvasható. Egyszerűen csatlakozzon
USB-n keresztül Canon mobil beolvasó eszközéhez, és élvezze a gyors mobil
beolvasás előnyeit bárhol, bármikor.
Szkenneljen egyenesen iPhone®, iPad® és Android készülékére az ingyenes
CaptureOnTouch mobile alkalmazással. Az alkalmazás fejlett képfeldolgozó
eszközei, mint például az automatikus méretfelismerés, a kiegyenesítés és
az üres oldal kihagyása mindig kiváló képminőséget biztosítanak. Töltse le
az ingyenes CaptureOnTouch Mobile alkalmazást a Google Play weblapjáról
(ha Ön Android felhasználó) vagy az Apple App Store áruházból (ha Ön iOS
felhasználó).
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