
PROSTY  
I NIEZAWODNY 
SKANER 
BIURKOWY 

• Łatwa obsługa 
Skanuj w szybki i łatwy sposób dzięki intuicyjnemu interfejsowi 
użytkownika, który umożliwia skanowanie, edycję i finalizację za jednym 
naciśnięciem przycisku. Ponadto możesz utworzyć nawet 9 rutynowych 
zadań, aby pracować jeszcze wydajniej i łatwiej.

• Łatwa instalacja i konfiguracja 
Dzięki zintegrowanemu instalatorowi urządzenia wielofunkcyjnego możesz 
zainstalować skaner w kilku prostych krokach. Funkcja automatycznej 
aktualizacji oprogramowania sprawia, że sterowniki firmy Canon i aplikacja 
CaptureOnTouch są zawsze aktualne, co przekłada się na wysoką jakość i 
niezawodność.

• Dokładność i spójność 
Niezawodny podajnik na 60 arkuszy firmy Canon umożliwia skanowanie 
mieszanych dokumentów o dowolnym kształcie i rozmiarze w ramach 
jednego prostego procesu. Obsługuje wszystkie dokumenty – od 
standardowych dokumentów A4 po gruby i cienki papier, np. karty 
identyfikacyjne, paragony, pocztówki i dokumenty o długości do 3 m.

• Maksymalizacja wydajności 
Oszczędzaj czas dzięki szybkiemu, dwustronnemu skanowaniu nawet  
40 stron na minutę. Zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu, takie jak 
automatyczne wykrywanie rozmiaru, prostowanie dokumentu, orientacja 
tekstu i wykrywanie kolorów, sprawiają, że nie trzeba sortować dokumentów 
ani często zmieniać ustawień skanowania.

• Skanowanie do chmury 
Proste skanowanie różnych typów dokumentów po naciśnięciu przycisku 
i konwertowanie ich na formaty umożliwiające edycję lub przesyłanie do 
ulubionej aplikacji w chmurze

• Doskonała jakość i konstrukcja 
Stylowe, ultrakompaktowe urządzenie biurkowe, które zapewnia obrazy o 
niezmiennie wysokiej jakości. Zaawansowane funkcje poprawy jakości tekstu 
zapewniają wyraźne kopie o większej czytelności – idealne rozwiązanie w 
przypadku dokumentów z jasnym tekstem lub wzorzystym tłem.

• Niskie koszty 
Obniż koszty eksploatacyjne i zmniejsz wpływ na środowisko dzięki 
jednemu rozwiązaniu. Seria urządzeń imageFORMULA firmy Canon cechuje 
się niezwykle niskim zużyciem energii – zaledwie 22 W podczas pracy i 
maks. 1,4 W w trybie uśpienia

ZAKRES PRODUKTÓW

imageFORMULA R10

Bezproblemowa wydajność  
w domu lub małym biurze



OGÓLNE INFORMACJE  
O PRODUKCIE

Typ Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów

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 zamkniętymi podajnikami: 291 × 250 × 245 mm 
Z otwartymi podajnikami: 291 × 600 × 382 mm

Masa Około 2,8 kg 

Wymagania dotyczące 
zasilania

Napięcie przemienne 100–240 V (50/60 Hz)

Pobór mocy Skanowanie: maks. 22 W 
Tryb uśpienia: 1,4 W lub mniej 
Zasilanie wyłączone: 0,1 W lub mniej

Środowisko pracy

DANE TECHNICZNE 
SKANOWANIA

Czarno-białe 40 stron na minutę / 80 obrazów na minutę

Kolor 30 stron na minutę / 60 obrazów na minutę

Rozdzielczość wyjściowa Wykrywanie automatyczne, 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 
400 / 600 dpi

Tryb wyjściowy Wykrywanie automatyczne, czarno-biały, rozpraszanie 
błędów, zaawansowane uwydatnianie tekstu, 
zaawansowane uwydatnianie tekstu II, 256 odcieni szarości, 
24-bitowy kolor

Sugerowany dzienny cykl 
pracy

Około 4000 skanów

PARAMETRY DOKUMENTÓW

Szerokość 50,8–216 mm

Długość 54–356 mm

Grubość 20–209 g/m² (0,04–0,25 mm)

Tryb obsługi długich 
dokumentów

Maks. 3000 mm

Skanowanie wizytówek Rozmiar: 50 × 85 mm lub większe 
Grubość: poniżej 0,45 mm

Skanowanie kart plastikowych Rozmiar: 54 × 86 mm 
Grubość: poniżej 1,4 mm  
(obsługiwane są karty wytłaczane)

Rozdzielanie papieru Metoda rolki zwrotnej

Pojemność podajnika 60 arkuszy (80 g/m²)

INNE FUNKCJE

- Automatyczne wykrywanie koloru, automatyczne 
wykrywanie rozmiaru strony, automatyczne ustawianie 
rozdzielczości, wygładzanie tła, separacja partii, 
uwydatnianie znaków, selektywne usuwanie kolorów / 
poprawianie kolorów, prostowanie, wykrywanie 
podwójnego pobrania, uwydatnianie krawędzi, 
skanowanie w trybie Folio, obrót obrazu, redukcja efektu 
mory, MultiStream, skanowanie wstępne, zapobieganie 
przebijaniu kolorów / usuwanie tła, pomijanie pustych 
stron, poprawianie tekstu, rozpoznawanie orientacji 
tekstu, trójwymiarowa korekcja kolorów, ultradźwiękowe 
wykrywanie podwójnego pobrania, preferencje 
użytkownika

DOSTARCZONE 
OPROGRAMOWANIE

Windows Sterownik TWAIN (Windows 7  
SP1 / 8.1 / 10 – 32/64-bitowy), oprogramowanie do 
skanowania Canon CaptureOnTouch  
Oprogramowanie Readiris PDF, oprogramowanie Cardiris 
Business Card 

Mac Sterownik TWAIN (macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15), 
oprogramowanie do skanowania CaptureOnTouch

Materiały eksploatacyjne Wymienny zestaw rolek

DANE 
TECHNICZNE

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com

Polish edition 
© Canon Europa N.V., 2021

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


