
SZYBKI I ŁATWY 
W OBSŁUDZE 
PRZENOŚNY 
SKANER 
DOKUMENTÓW

WYSTARCZY PODŁĄCZYĆ, BY 
SKANOWAĆ W DOWOLNYM 
MIEJSCU I CZASIE

• Zwarta budowa 
Skaner R10 możesz mieć zawsze przy sobie. Jest to 
eleganckie, lekkie i wygodne w użyciu urządzenie, które 
doskonale nadaje się do pracy w biurach domowych, 
salach lekcyjnych, zdalnych miejscach roboczych i w 
wielu warunkach.

• Łatwa obsługa 
Podłączenie urządzenia i rozpoczęcie skanowania to 
kwestia sekund. Nie trzeba instalować sterowników 
i aplikacji – wystarczy wyjątkowe, wbudowane 
oprogramowanie CaptureOnTouch Lite firmy Canon.

• Wydajne skanowanie jednoprzebiegowe 
Możesz skanować dokumenty dwustronne w ramach 
jednej operacji z szybkością 12 str./min i korzystać z 
20-arkuszowego podajnika, by usprawnić pracę poza 
biurem/domem.

ZAKRES PRODUKTÓW

imageFORMULA R40

• Szybki skaner zasilany przez złącze USB 
Możesz zapomnieć o ładowarce – potrzebujesz tylko 
kabla USB. Upraszcza to pracę i przyspiesza rozpoczęcie 
skanowania.

• Łatwa obsługa papieru 
Urządzenie niezawodnie skanuje różne dokumenty, 
od papieru w formacie A4 po paragony i plastikowe 
wizytówki. Zaawansowane funkcje wykrywania 
dokumentów automatycznie dostosowują ustawienia 
skanowania, dzięki czemu można osiągnąć optymalne 
rezultaty za każdym razem.

• Urządzenie przyjazne środowisku 
Ekologiczne opakowanie i bardzo niskie zużycie energii
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OGÓLNE INFORMACJE  
O PRODUKCIE

Typ Zasilany przez port USB skaner z podajnikiem arkuszy A4

Moduł czujnika skanowania 1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS

Rozdzielczość optyczna 600 dpi

Źródło światła Dioda LED (RGB)

Strona skanowania Przód/tył/dwustronnie

Interfejs USB 2.0

Wymiary (szer. × dł. × wys.) Z zamkniętą tacą: 285 (szer.) x 95 (dł.) x 40 (wys.) mm 
Z otwartą tacą: 285 (szer.) x 257 (dł.) x 174 (wys.) mm

Masa Około 0,9 kg

Wymagania dotyczące zasilania Zasilanie z magistrali USB 2.0: 0,5 A

Pobór mocy Maks. 2,5 W (tryb oszczędzania energii: 1,5 W)

Środowisko pracy Temperatura: 10–32,5°C  
Wilgotność: 25–80% wilgotności względnej

DANE TECHNICZNE 
SKANOWANIA

Czarno-białe 12 stron na minutę / 14 obrazów na minutę

Kolor 9 stron na minutę / 10 obrazów na minutę

Rozdzielczość wyjściowa 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Tryb wyjściowy Kolor, odcienie szarości lub czerń i biel

Sugerowany dzienny cykl pracy Około 500 skanów

PARAMETRY DOKUMENTÓW

Szerokość 50,8–216 mm

Długość 70–356 mm

Grubość 64–128 g/m² (0,08–0,15 mm)

Skanowanie wizytówek Szerokość: 49 mm  
Długość: 85 mm  
Grubość: 128–225 g/m² (0,15–0,3 mm)

Skanowanie kart plastikowych Szerokość: 54 mm 
Długość: 86 mm 
Grubość: poniżej 1,4 mm 
(można zeskanować wytłaczaną kartę)

Rozdzielanie papieru Metoda rozdzielania papieru

Pojemność podajnika 20 arkuszy

INNE FUNKCJE

- Wykrywanie rozmiaru strony, automatyczne ustawianie 
rozdzielczości, wygładzanie tła, uwydatnianie znaków, 
selektywne usuwanie kolorów / poprawianie kolorów, 
prostowanie, wykrywanie podwójnego pobrania, 
uwydatnianie krawędzi, obrót obrazu, redukcja efektu 
mory, skanowanie wstępne, zapobieganie przebijaniu 
kolorów / usuwanie tła, pomijanie pustych stron, 
poprawianie tekstu, rozpoznawanie orientacji tekstu

DOSTARCZONE 
OPROGRAMOWANIE

Windows Wbudowane oprogramowanie do skanowania 
CaptureOnTouch Lite 
(Windows 8.1/10, 32/64-bitowy)

Mac Wbudowane oprogramowanie do skanowania 
CaptureOnTouch Lite 
(macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Separator papieru, rolka podająca

AKCESORIA Kabel USB

Wykluczenie odpowiedzialności 
 
Wszystkie dane z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych oparto na standardowych metodach 
testowania stosowanych przez firmę Canon. 
Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.


