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Unikalus ypač plono
korpuso dizainas ir daug 
pastangų nereikalaujantis
nuskaitymas

Greitas ir kokybiškas nuskaitymas

Lengvesnis nuskaitymas su itin kompaktišku ir 
moderniu „intelligent imageFORMULA DR-C225“ / 
„imageFORMULA DR-C225W“ skaitytuvu – šis 
gaminys puikiai tinka naudoti mažame biure ir ant 
prekystalio. DR-C225W integruotas „Wi-Fi“ ryšys 
leidžia nuskaityti dokumentus iš mobilių įrenginių, 
planšetinių ir asmeninių kompiuterių.

Jūsų darbo našumo pagerinimas

Siekiant sumažinti uždelsimus ir palaikyti aukštą 
gamybos lygį, DR-C225/W leidžia lengvai nuskaityti 
vieno mygtuko spustelėjimu. Nuspaudus skaitytuvo 
paleidimo mygtuką, įjungiama „CaptureOnTouch“ 
programa ir pasiruošiama nuskaityti per kelias 
sekundes. „Canon“ kuria naujoves pasitelkdama 
skaitytuvų intuityvaus tiekimo sąvoką. Tai leidžia 
naudotojams tiekti dokumentus į skaitytuvą tekstu į 
viršų, natūralia teksto kryptimi.

DR-C225 DR-C225W

Itin kompaktiškas 
stalinis skaitytuvas

skaitytuvas su „Wi-Fi“  
ryšio palaikymu
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MAŽI, SPARTŪS IR STILINGI SKAITYTUVAI

Unikalus plono korpuso dizainas

Modernus ir vietą taupantis 
vertikalaus „J“ kelio konstrukcijos 
DR-C225/W skaitytuvas nustato 
standartą itin kompaktiškiems 
staliniams skaitytuvams. 
Vertikalaus „J“ kelio konstrukcija 
leidžia dokumentus tiekti ir 
gauti vertikaliai, todėl nereikia 
papildomos stalo vietos. Šone 
sumontuoti laidai ir prievadai 
leidžia pastatyti įrenginį tiek prie 
sienos, tiek prie lentynos, kad 
galėtumėte maksimaliai taupyti 
vietą.

Labai universalus ir patikimas

DR-C225/W gali apdoroti įvairių 
tipų dokumentus. Įjungdami 
tiesaus kelio popieriaus tiekimą, 
galite lengvai nuskaityti A3 
formato dokumentus (naudojant 
pusiau sulenkto lapo režimą), 
korteles su iškiliu paviršiumi ir iki 
3 m ilgio siekiančius dokumentus. 
Patikima ultragarsinė dvigubo 
tiekimo aptikimo funkcija 
tiksliai nustato, kai vienu metu 
paduodamas daugiau nei vienas 
lapas, o tai padeda išvengti 
svarbios informacijos praradimo 

arba praleidimo.

Paprastas, intuityvus 
nuskaitymas

DR-C225/W buvo sukurtas 
lengvam nuskaitymui užtikrinti 
suteikiant daugybę intuityvių 
funkcijų. Visiškai automatinio 
režimo funkcija (kai naudojama 
„CaptureOnTouch“ programinė 
įranga) automatiškai taiko 
geriausius pagrindinių 
dokumento parametrų 
nustatymus, įskaitant teksto 
kryptį, puslapio dydžio aptikimą, 
spalvą, raišką ir tuščio puslapio 
praleidimą, taupant jūsų laiką ir 
pastangas.

Greitas ir kokybiškas 
nuskaitymas
DR-C225 užtikrina įspūdingą 
dvipusio nuskaitymo spartą, o 
DR-C225W su „Wi-Fi“ belaidžiu 
ryšiu – didesnį darbo našumą 
nuskaitant dokumentus tiesiai 
į išmaniuosius įrenginius. 
CMOS CIS (kontaktinio vaizdo 
jutiklio) įrenginys užtikrina 
geresnį kokybiškų vaizdų teksto 
įskaitomumą ir OCR (optinės 
rašto ženklų atpažinimo 
priemonės) tikslumą.

 



GALINGA PROGRAMINĖ ĮRANGA PUIKIAM DARBO NAŠUMUI

Intuityvi programinė įranga, leidžianti greitai ir paprastai 
pasiekti aukščiausios kokybės rezultatų. „CaptureOnTouch“ 
turi naudotojo sąsajos piktogramą leidžiančią nuskaityti 
kelių formatų failus, įskaitant PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, 
BMP, PPTX ir PNG. „CaptureOnTouch“ taip pat leidžia 
užfiksuotus duomenis siųsti tiesiai į duomenų valdymo 
sistemas ir debesies programas (suderinama tiek su 
„Windows“, tiek su „Mac“).

„WI-FI“ REŽIMAS LEIDŽIA NUSKAITYTI Į MOBILIUS ĮRENGINIUS, KOMPIUTERĮ 
IR DEBESĮ

DR-C225W

DR-C225W su integruota „Wi-Fi“ technologija užtikrina 
geresnę naudotojų patirtį, leisdama efektyviai perkelti didelį 
informacijos kiekį į mobilius / išmanius įrenginius. Įmonės taip 
pat gali dalintis informacija su kitais skyriais belaidžiu DR-
C225W ryšiu, atsisiųsdamos „Canon“ belaidžio ryšio sąrankos 
įrankį / „Network Monitor“, kad galėtų belaidžiu ryšiu nuskaityti 
iš kompiuterio.

„CaptureOnTouch Mobile App“

Nuskaitykite tiesiai į savo „iPhone®“, „iPad®“ ir „Android“ 
įrenginį su nemokama „CaptureOnTouch“ mobilia programėle. 
Ji pateikiama su pažangiais vaizdo apdorojimo įrankiais, 
pavyzdžiui, automatinio popieriaus formato aptikimo, 
pakreipimo ir tuščio lapo praleidimo funkcijomis aukštos 
kokybės nuskaitymo rezultatams užtikrinti.

Galinga, lengvai naudojama stalinė programa, kuri sukuria, 
redaguoja ir konvertuoja PDF dokumentus, leisdama 
bendradarbiauti taip, kaip niekada anksčiau (suderinama tik su 
„Windows“).

Nuskaitykite vizitines korteles, kad galėtumėte konvertuoti 
ir perkelti svarbią informaciją į paieškos duomenų bazę 
(suderinama tiek su „Windows“, tiek su „Mac“).

Ši failų valdymo programa garsėja savo intuityvia ir lengvai 
naudojama grafine naudotojo sąsaja, leidžiančia lengvai įrašyti, 
tvarkyti ir atkurti jūsų skaitmeninius dokumentus (suderinama 
tik su „Windows“).

Konvertuokite originalius popierinius dokumentus į 
redaguojamus elektroninius failus naudodami OCR 
(suderinama tik su „Windows“).

Paprasta, tačiau galinga, programinė įranga „Mac“ 
naudotojams, leidžianti įrašyti, tvarkyti ir atkurti jūsų 
skaitmeninius dokumentus (suderinama tik su „Mac“).

imageFORMULA 
DR-C225W

Nuskaitykite tiesiai į 
kompiuterį / mobilius 

įrenginius

Bendrinimas į debesies 
programas / darbo srautus
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• 
Specifikacijos: „imageFORMULA DR-C225“ / „imageFORMULA DR-C225W“

Tipas Stalinis skaitytuvas su atskirų lapų tiekimo funkcija

Nuskaitymo bloko jutiklis 1 eilučių jutiklis CMOS CIS

Optinė raiška 600 tašk./col.

Šviesos šaltinis RGB LED

Nuskaitoma pusė Priekinė / užpakalinė / abi pusės

Sąsaja Didelio greičio USB 2.0
IEEE802.11 b/g/n

Matmenys Dėklas uždarytas: 300 (P) mm × 156 (G) mm × 220 (A) mm
Dėklas atidarytas: 300 (P) mm × 235 (I) mm × 339 (A) mm

Svoris Apytiksliai: 2,7 kg (DR-C225W: 2.8 kg)

Maitinimo šaltinio reikalavimai 100 – 240 V (50 / 60 Hz) kintamoji srovė

Energijos sąnaudos Nuskaitymo veiksena: 12,8 W arba mažiau.  
Miego veiksena: 1,9 W arba mažiau.  
Išjungus maitinimą: 0,5 W arba mažiau (DR-C225)
Nuskaitymo veiksena: 15,1 W arba mažiau.  
Miego veiksena: 4,1 W arba mažiau.  
Išjungus maitinimą: 0,3 W arba mažiau (DR-C225W)

Veikimo aplinka 10 – 32,5°C (50 – 90,5°F). Drėgnis: 20 – 80 % santykinė drėgmė

Aplinkosaugos reikalavimų 
atitikimas

„RoHS“ ir ENERGY STAR

NUSKAITYMO SPARTA1 DR-C225/DR-C225W
USB jungtis

DR-C225W
(AP/ST – „Wi-Fi“ režimas)

(A4, 200 tašk./col., status)
Nespalvinis 25 psl./min. / 50 atv./min. 25 psl./min. / 50 atv./min.

Pilkumo tonų skalė 25 psl./min. / 50 atv./min. 25 psl./min. / 50 atv./min.

Spalvinis 25 psl./min. / 50 atv./min. 25 psl./min. / 50 atv./min.

DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS „J“ formos kelias Tiesus kelias

Plotis 50,8 mm – 216 mm 50,8 mm – 216 mm

Ilgis 70 mm – 356 mm 53,9 mm – 356 mm

Storis 0,06 – 0,15 mm 
(52 – 128 g/m²)

0,05 –0,25 mm 
(40 – 209 g/m²)

Ilgas dokumentas Iki 3000 mm (pasirenkamas
„MS Windows“ valdymo 
skydelis)

Kortelės nuskaitymas 53,9 x 85,5 x 0,76 mm 
(palaikomas iškilaus paviršiaus 
kortelių nuskaitymas)

Pusiau sulenkto lapo režimas 216 mm x 297 mm (maks.)

Vizitinės kortelės  Plotis: 49 mm – 55 mm
Ilgis: 85 mm – 91 mm

Popieriaus atskyrimas Sulėtinimo velenėlio metodas (atvirkštinis atskyrimo ritinys)

Tiektuvo talpa 30 lapų (80 g/m²)

NAŠUMAS

Raiška 150 tašk./col. x 150 tašk./col., 200 tašk./col. x 200 tašk./col., 
300 tašk./col. x 300 tašk./col., 400 tašk./col. x 400 tašk./col., 
600 tašk./col. x 600 tašk./col.

Režimas Nespalvinis, klaidų difuzija, I pažangus teksto patobulinimas, 
II pažangus teksto patobulinimas, spartusis teksto patobulinimas 
(I pažangus teksto patobulinimas nepalaikomas su „Mac“ 
tvarkykle), 8 bitų pilkumo tonų skalė: (256 lygių), 24 bitų 
spalvinis, automatinis spalvų aptikimas

„WI-FI“ DUOMEN SIUNTIMO 
GREITIS

IEEE802.11b: 11 Mb/sek. maks. 
IEEE802.11g: Didž.: 54 Mb/sek. 
IEEE802.11n: Didž.: 300 Mb/sek.

„WI-FI“ SAUGA Tapatumo nustatymo režimas: „Open“, „Shared“, WPA (PSK), 
WPA2 (PSK) Kodavimo protokolas: WEP (64/128), TKIP / AES

SPECIALIOS FUNKCIJOS Automatinis popieriaus formato aptikimas, pakreipimas, 3 
dimensijų spalvų korekcija (iš dalies atlieka tvarkyklė), spalvų 
pašalinimas (RGB), spalvų išryškinimas (raudona), automatinis 
spalvų aptikimas, teksto patobulinimas, „MultiStream“, 
išankstinės spalvų gamos kreivėsnuostatos, nuskaitymo skydelis, 
išankstinis nuskaitymas, ženklų išskyrimas, šešėlių pašalinimas, 
vaizdo pasukimas, tuščio puslapio praleidimas, nuskaitomo 
dokumento pusės pasirinkimas, pusiau sulenkto lapo režimas, 
nuskaitomo ploto nustatymas, teksto padėties atpažinimas, fono 
išlyginimas, šešėlių pašalinimas (iį. / išj.), sparčiojo nustatymų 
atkūrimo nuskaitymas, dvigubo tiekimo aptikimas (ultragarsinis 
jutiklis / pagal ilgį), visiškai automatinis režimas

PRIDĖTA PROGRAMINĖ 
ĮRANGA

Skirta „Windows“ operacinei 
sistemai

ISIS / „TWAIN Driver“ („Windows XP“ / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10)
„CaptureOnTouch“ 2 
Belaidžio ryšio sąrankos įrankis / „Network Monitor“ (DR-C225W) 
„Nuance eCopy PDF Pro Office“ 
„Nuance PaperPort“ 
„Presto!“ „BizCard“ kortelių skaitytuvas 
Papildinys: „Microsoft SharePoint“®, „Evernote“, „Google Drive™“, 
„Dropbox“, „OneDrive“, „SugarSync“

Skirtas „Mac OS“ „TWAIN Driver“ 
„CaptureOnTouch“2 
Belaidžio ryšio sąrankos įrankis / „Network Monitor“ 
(DR-C225W) 
„Nuance eCopy PDF Pro Office“ 
„Presto!“ „PageManager“ 
„Presto!“ „BizCard“ kortelių skaitytuvas 
Papildinys: „Microsoft SharePoint“®, „Evernote“, „Google Drive™“, 
„Dropbox“, „SugarSync“

Pasirinktiniai priedai A4 formato plokščiasis 1013 
A3 formato plokščiasis 2013 
„Silex C-6600GB“ – nuskaitymo ir spausdinimo serveris3 
„Silex SX-DS-4000U2“ – USB įrenginio skaitytuvas3

Eksploatacinės medžiagos Pakaitinių velenėlių rinkinys

Rekomenduojamas kasdienis 
našumo ciklas

1500 nuskaitymų per dieną

1 Nuskaitymo sparta priklauso nuo kompiuterio techninių duomenų ir funkcijų nustatymo.
2       „Software Developer Kit“ ir įrankius galima įsigyti naudojant „Canon Business Solutions 

Developer“ programą adresu www.canon.europe.com/bsdp
3 Šios parinktys galimos tik DR-C225.

A3 formato plokščiasis skaitytuvas 201 A4 formato plokščiasis skaitytuvas 101

Nuskaitykite išskirtinius dokumentus 
naudodami pasirinktinį plokščiąjį 
skaitytuvą

Nuskaitykite knygas, žurnalus ir trapias 
laikmenas plokščiuoju skaitytuvu 101 
dokumentams iki A4 formato arba 
plokščiuoju skaitytuvu 201 A3 formato 
dokumentams. Šie USB jungtimi prijungiami 
plokštieji skaitytuvai sklandžiai veikia su 
DR-C225 (tik) atliekant sklandžią nuskaitymo 
iš abiejų lapo pusių operaciją, leidžiančią 
taikyti tas pačias vaizdo tobulinimo funkcijas 
bet kokiam nuskaitomam dokumentui.

Canon Oy 
Huopalahdentie 24 
P.O. Box 1 
FI-00351 Helsinki Finland 
Tel. +358 10 544 20 
Faks. +358 10 544 30 
canon.lt


