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Scaner A3 
extrem de 
compact, cu 
performanţe 
fiabile şi 
versatile

Scaner A3 departamental

Cu alimentatorul său versatil de documente A3 şi cu un 
design compact unic, modelul imageFORMULA DR-
M1060 este perfect pentru a scana în mod fiabil diverse 
tipuri de documente, ocupând totodată o suprafaţă mică 
– ceea ce îl face ideal pentru birouri unde este necesară 
scanarea A3, dar spaţiul este limitat.

Design unic, care economiseşte spaţiu

Modelul DR-M1060 este un scaner A3 cu un caracter 
compact unic – ideal pentru birourile din departamentele 
corporaţiilor sau din filialele descentralizate, unde spaţiul 
de lucru este limitat, dar este necesară scanarea A3. 
Utilizatorii vor aprecia funcţionalitatea confortabilă 
şi convenabilă a designului sistemului de alimentare 
frontală şi de ieşire a documentelor, în special la 
manevrarea documentelor de dimensiunea A3.
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SCANER A3 ROBUST ŞI FLEXIBIL, CARE OCUPĂ MAI PUŢIN SPAŢIU.

Calitate excepţională a procesării imaginilor

Profitaţi de obţinerea unor imagini perfecte cu numeroasele 
caracteristici avansate de procesare a imaginilor oferite 
de modelul DR-M1060, cum ar fi Îmbunătăţirea avansată a 
clarităţii textului, care produce imagini clare şi lizibile chiar 
din originale cu text estompat. Caracteristicile suplimentare, 
precum Detectarea automată a culorilor, Detectarea automată 
a dimensiunilor şi Corectarea alinierii, Corectarea orientării 
textului şi Eliminarea personalizată a culorilor, îmbunătăţesc şi 
mai mult calitatea imaginilor şi constanţa rezultatelor.

Scanare de înaltă performanţă, construcţie durabilă

În ciuda designului său compact, modelul DR-M1060 are o 
construcţie robustă, putând procesa volume de lucru ridicate 
de până la 7.500 de documente pe zi. Este extrem de productiv, 
cu viteze de scanare duplex extrem de mari, de până la 120 ipm 
(A4), cu un alimentator de documente cu capacitatea de 60 de 
coli – ideal pentru medii de lucru dinamice.

Manevrare extrem de inteligentă şi de eficientă

Cu detectarea nealinierii şi detectarea ultrasonică a alimentării 
duble, modelul DR-M1060 reduce erorile şi economiseşte 
timp la scanare. O caracteristică avantajoasă de eliberare a 
alimentării duble (Double Feed Release – DFR) vă permite să 
„ignoraţi şi continuaţi” rapid scanarea în cazurile speciale în 

care o alimentare dublă a fost detectată incorect, de exemplu 
când scanaţi un plic sau un document cu o notiţă adezivă. 
Utilizatorii pot economisi timp separând automat loturi de 
documente, în mod convenabil, cu ajutorul unei coli de separare 
a paginilor albe.

Manevrare fiabilă şi versatilă a hârtiei

Modelul DR-M1060 oferă flexibilitate maximă la manevrarea 
documentelor, permiţându-le utilizatorilor să aleagă dintre 
două mecanisme de alimentare, circuitul de alimentare rotativ 
ca opţiune implicită şi circuitul direct când este deschisă tava 
pentru circuitul direct. Cu un mecanism de alimentare robust, 
este simplu să scanaţi diverse tipuri de materiale, inclusiv carduri 
în relief / de plastic, materiale groase şi subţiri – şi documente 
cu lungimea de până la 3 m. De asemenea, utilizatorii au 
posibilitatea de a scana documente de dimensiunea A1 folosind 
caracteristica Mod Folio oricând este necesar.
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Software de captare intuitiv care asigură rapid şi uşor obţinerea 
unor rezultate de calitate superioară. Scanaţi în numeroase 
formate de fişier, inclusiv PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, şi 
PPTX; trimiteţi imaginile direct la aplicaţii de gestionare a 
datelor, precum SharePoint, pentru fluxuri de procesare a 
documentelor uniforme şi eficiente. Pentru activităţi de scanare 
curente, înregistraţi până la 9 sarcini de scanare, pentru 
procesare rapidă şi precisă.

Proiectat special pentru scanări de loturi de documente 
esenţiale, CapturePerfect include o gamă largă de opţiuni de 
vizualizare, alături de opţiuni flexibile de „scanare către”, cum ar 
fi scanarea către directoare, e-mailuri sau SharePoint.

Economisiţi bani sporind totodată productivitatea în mod 
semnificativ cu ajutorul procesării automate a imaginilor şi al 
manevrării documentelor, care vă ajută să obţineţi imagini de 
calitate excelentă de fiecare dată. Asigurând cea mai bună 
calitate a imaginilor din domeniu, KOFAX VRS îmbunătăţeşte 
lizibilitatea şi măreşte gradul de recunoaştere optică a 
caracterelor (OCR), fiind necesare mai puţine rescanări.

eCopy PDF Pro Office este o aplicaţie desktop puternică, uşor 
de utilizat, care le permite utilizatorilor să creeze, să editeze şi 
să convertească documente PDF mai simplu decât oricând.

DOTAT CU CELE MAI RECENTE 
PROGRAME SOFTWARE

Scanarea 
documentelor lungi



• 
Specificaţii pentru imageFORMULA DR-M1060

Tip Scaner de birou cu alimentare cu foi de hârtie
Senzor pentru citirea
documentelor

Senzor CMOS CIS cu 1 linie

Rezoluţie optică 600 dpi
Sursă de lumină LED RGB
Partea de citire Faţă / Verso / Duplex
Interfaţă USB 2.0 de mare viteză
Dimensiuni Cu tăvile închise: 424 (l) mm × 246 (A) mm × 120 (H) mm

Cu tăvile deschise: 424 (l) mm × 440 (A) mm × 210 (H) mm
Greutate Aprox. 6,1 kg
Cerinţe de alimentare 100 – 240 V c.a. (50 / 60 Hz)
Consum de energie Scanare: 32,5 W sau mai puţin, Mod inactiv: 2,5 W sau mai puţin,

Oprit: 0,5 W sau mai puţin
Mediu de utilizare 10 – 32,50C (50 – 90,50F), Umiditate: 20 – 80% umiditate relativă
Conformitate cu exigenţele
de mediu

RoHS şi ENERGY STAR®

VITEZĂ DE CITIRE1  A4, Portret A4, Vedere

Alb-negru / Tonuri de gri 200 dpi 40 ppm / 80 ipm 60 ppm / 120 ipm

 300 dpi 40 ppm / 80 ipm 60 ppm / 120 ipm

Color 200dpi 40 ppm / 80 ipm 60 ppm / 120 ipm

 300 dpi 30 ppm / 60 ipm 40 ppm / 80 ipm

SPECIFICAŢII DOCUMENT
Lăţime 50,8 mm – 300 mm

Lungime 70 mm – 432 mm

Circuit rotativ Circuit direct

Grosime 0,04 mm – 0,15 mm  
(27–128 g/m2)

0,04 mm – 0,3 mm  
(27–255 g/m2)

Scanarea cardurilor - 54 mm × 86 mm × 1,4 mm (se 
acceptă scanarea cardurilor 
în relief)

Carte de vizită - 50,8 mm – 91 mm (Grosime
380 g/m2 0,45 mm sau mai 
puţin)

Document lung - Până la 3.000 mm max.

Separarea hârtiei Metodă de avans cu întârziere (rolă inversare separator)

Capacitate alimentator 60 de coli (A4, 80 g/m2)

REZULTAT

Rezoluţie 100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi,  
240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi,  
600 dpi x 600 dpi

Mod Detectare automată, Alb-negru, Difuziune eroare, Îmbunătăţirea 
avansată a clarităţii textului, Îmbunătăţirea avansată a clarităţii 
textului II, Tonuri de gri pe 8 biţi: (256 de niveluri), Color pe 24 
de biţi

CARACTERISTICI SPECIALE Detectarea automată a dimensiunilor paginii, Corectare 
aliniere, Eliminare culori (RGB), Îmbunătăţire culori (RGB), 
Eliminare culori, Detectare automată a culorilor, Orientare text, 
MultiStream, Prescanare, Separare loturi (coduri de patch-
uri / pagini albe), Rotire imagine, Omitere pagini albe, Folio, 
Detectare capse, Detectare nealiniere, Diminuare efect moar, 
Evitare infiltrare culori / Eliminare fundal, Evidenţiere caractere, 
Uniformizare fundal, Eliminare umbre, Program de completare 
dispozitiv de imprimare, Setare rezoluţie automată, Ştergere 
punct, Ştergere proeminenţe, Recuperare rapidă, Detectare 
alimentare dublă (senzor ultrasonic / după lungime), Eliberare 
alimentare dublă (DFR)

SOFTWARE INCLUS

Pentru sistemul de operare  
Windows

Driver ISIS/TWAIN (Microsoft Windows XP Pro / XP Home / 
VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2012) 
CapturePerfect 3.12

CaptureOnTouch2

Nuance eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS (cu AIPE)

Options Unitate de scanare cu platan 101 pentru A4
Unitate de scanare cu platan 201 pentru A3
Modul pentru coduri de bare, Modul pentru coduri de bare 2D
Silex SX-DS-4000U2 (Convertire USB la interfaţă reţea)

Consumabile Kit rolă de schimb

Regim zilnic recomandat 7.500 de scanări/zi

1  Vitezele de scanare pot depinde de specificaţiile computerului şi de setările funcţiilor
2  Kitul de dezvoltare a software-ului şi instrumentele sunt disponibile prin Programul de dezvoltare 

a soluţiilor de afaceri Canon (Canon Business Solutions Developer Programme) –  
www.canon-europe.com/bsdpp

Avantajele suplimentare fac diferenţa
Modelul DR-M1060 include numeroase 
accesorii opţionale, care le permit 
utilizatorilor să-şi sporească şi mai mult 
productivitatea. Unităţile de scanare 
opţionale cu platan pentru A4 şi A3 le 
permit utilizatorilor să scaneze cărţi legate, 
jurnale şi materiale fragile. Aceste unităţi cu 
platan, cu scanare dublă şi conectare prin 
USB, funcţionează impecabil cu modelul 
DR-M1060, astfel încât utilizatorii pot aplica 
aceleaşi caracteristici de îmbunătăţire a 
imaginilor la orice scanare. De asemenea, 
este disponibil un Modul pentru coduri de
bare 2D, care permite recunoaşterea
codurilor de bare în formate QR, PDF417 şi 
Data Matrix.

Unitate de scanare opţională cu 
platan 201 pentru A3

Unitate de scanare opţională cu 
platan 101 pentru A4
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