
БЪРЗ И ЛЕСЕН 
ПРЕНОСИМ 
ДОКУМЕНТЕН 
СКЕНЕР

ПРОСТО СВЪРЖЕТЕ И 
СКАНИРАЙТЕ НАВСЯКЪДЕ И 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!

• Компактна конструкция 
Вземете скенера R10 с вас, когато сте в движение. 
Елегантно и леко устройство с удобен размер за 
употреба в движение – идеалният помощник за 
домашни офиси, класни стаи, отдалечени работни 
пространства и всичко останало

• Лесна употреба 
Просто свържете и сканирайте за секунди, без 
да е необходимо да инсталирате драйвери или 
софтуерни приложения, като използвате уникалния 
вграден софтуер CaptureOnTouch Lite на Canon

• Ефективно еднопасово сканиране 
Сканирайте двустранни документи в един пас със 
скорост 12 ppm с допълнителната ефективност 
на капацитета от 20 листа на подаващото 
устройство, което ви помага да опростите 
работния си процес в движение

ПРОДУКТОВА ГАМА
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• Бърз скенер с USB захранване 
Не се притеснявайте, че ще забравите зарядните 
устройства, благодарение на устройство, което 
работи само с USB кабел, свеждайки до минимум 
неудобствата и намалявайки времето, необходимо 
за стартиране на сканирането

• Интуитивна обработка на документи 
Надеждно сканирайте разнообразни документи – 
от документи А4 до касови бележки и пластмасови 
визитни картички. Усъвършенстваните функции 
за разпознаване на документи автоматично 
коригират настройките за сканиране, за да 
постигате оптимални резултати при всяко 
сканиране

• Грижа за околната среда 
Екологична опаковка с ефективна свръхниска 
консумация на енергия
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРОДУКТА

Тип Листоподаващ A4 преносим скенер с USB захранване

Сканиращ сензор 1-редов CMOS CIS сензор

Оптична разделителна 
способност

600 dpi

Източник на светлина RGB LED

Страна на сканиране Отпред/Отзад/Двустранно

Интерфейс USB 2.0

Размери (ШxДxВ) Затворена тава: 285 (Ш) x 95 (Д) x 40 (В) mm 
Отворена тава: 285 (Ш) x 257 (Д) x 174 (В) mm

Тегло Приблиз. 0,9kg

Захранване USB 2.0 захранване: 0,5 A

Консумирана мощност 2,5 W или по-малко (енергоспестяващ режим: 1,5 W)

Работна среда Температура: от 10°C до 32,5°C  
Влажност: от 25% до 80% RH

СПЕЦИФИКАЦИИ НА 
СКАНИРАНЕ

Черно-бяло 12 страници в минута /14 изображения в минута

Цветно 9 страници в минута /10 изображения в минута

Изходяща разделителна 
способност

150/200/300/400/600 dpi

Изходящ режим Цветно, нива на сивото, черно-бяло

Препоръчително дневно 
натоварване

Приблиз. 500 сканирания

СПЕЦИФИКАЦИИ НА 
ДОКУМЕНТИТЕ

Ширина 50,8 – 216 mm

Дължина 70 – 356 mm

Дебелина 64 – 128g/m² (0,08 – 0,15 mm)

Сканиране на визитни 
картички

Ширина: 49 mm  
Дължина: 85 mm  
Дебелина: 128 – 225 g/m² (0,15 – 0,3 mm)

Сканиране на пластмасови 
карти

Ширина: 54 mm 
Дължина: 86 mm 
Дебелина: по-малко от 1,4mm 
(Могат да се сканират ембосирани карти)

Разделяне на хартията Метод с разделителна подложка

Капацитет за подаване на 
документи

20 листа

ДРУГИ ФУНКЦИИ

– Разпознаване на размера на страницата, 
автоматична разделителна способност, изглаждане 
на фона, удебеляване на символи, отстраняване 
на цвят/подобряване на цветове, коригиране на 
изкривяване, разпознаване на едновременно поемане 
на два листа, подчертаване на ръбове, ротация 
на изображението, редуциране на ефекта „моаре“, 
предварително сканиране, предотвратяване на 
прозирането/отстраняване на фона, пропускане 
на празни страници, подобряване на текст, 
разпознаване на ориентацията на текст,

СОФТУЕР В КОМПЛЕКТА

Windows Вграден софтуер за сканиране CaptureOnTouch Lite 
(Windows 8.1/10 – 32 бита/64 бита)

Mac Вграден софтуер за сканиране CaptureOnTouch Lite 
(macOS 10.12/10.13/10.14/10.15)

КОНСУМАТИВИ Разделителна подложка, подаваща ролка

АКСЕСОАРИ USB кабел

Декларация 
 
Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon, освен ако не е 
посочено друго. 
Подлежи на промяна без предупреждение.


