
ENKEL OCH 
TILLFÖRLITLIG 
STATIONÄR 
SCANNER 

• Enkel att använda 
Upplev snabb och enkel scanning med ett intuitivt användargränssnitt som 
gör att du kan scanna, redigera och slutföra med en knapptryckning, samt 
skapa upp till nio rutinjobb för enklare och effektivare hantering

• Enkel installation och konfiguration 
Installera scannern med några få enkla steg med en integrerad allt-i-
ett-installation. Funktionen för automatiska programvaruuppdateringar 
säkerställer att CaptureOnTouch-programmet och Canon-drivrutinerna alltid 
är uppdaterade för att alltid garantera kvalitet och tillförlitlighet

• Exakt och konsekvent 
Scanna en uppsättning blandade dokument av alla former och storlekar i 
en enda enkel process med Canons tillförlitliga dokumentmatare för 60 ark. 
Den kan scanna allt från vanliga A4-dokument till tjocka och tunna papper 
som ID-kort, kvitton, vykort och dokument som är upp till 3 m långa

• Maximera produktiviteten 
Spara tid med snabb dubbelsidig scanning på upp till 40 sidor per minut. 
Avancerade funktioner för bildbehandling som automatisk avkänning av 
storlek, snedhetskorrigering av dokument, textriktning och färgavkänning 
innebär att du inte behöver sortera dokument eller ändra inställningar 
särskilt ofta under scanning

• Scanna till molnet 
Enkel scanning med en knapptryckning av olika dokumenttyper för att 
konvertera dem till användbara format för redigering eller helt enkelt för att 
ladda upp dem till ditt favoritmolnprogram

• Överlägsen kvalitet och design 
En snygg, superkompakt stationär enhet som ger konsekvent överlägsen 
bildkvalitet. Fånga fina detaljer med avancerad textförbättring och skapa 
skarpa kopior med bättre läsbarhet, perfekt för dokument med ljus text eller 
mönstrade bakgrunder

• Kostnadseffektiv 
Sänk dina kostnader och minska din miljöpåverkan samtidigt. Canons 
imageFORMULA-serie ger imponerande låg strömförbrukning, med endast 
19 W eller mindre i drift och 1,4 W eller mindre i viloläge

PRODUKTSORTIMENT

imageFORMULA R10

Enkel produktivitet hemma eller 
på mindre kontor



ALLMÄN 
PRODUKTINFORMATION

Typ Arkmatad stationär scanner

Scanningssensorenhet CMOS CIS 1-sensor med en rad

Optisk upplösning 600dpi

Ljuskälla RGB-lysdiod

Scanningssida Framsida/baksida/dubbelsidigt

Gränssnitt USB 2.0

Mått (B x D x H) Stängda fack: 291 x 250 x 245 mm 
Öppna fack: 291 x 600 x 382 mm

Vikt Cirka 2,8 kg 

Strömkrav 100–240 V AC (50/60 Hz)

Strömförbrukning Scanning: 22 W eller mindre 
Viloläge: 1,4 W eller mindre 
Strömmen avslagen: 0,1 W eller mindre

Driftsmiljö

SCANNINGSSPECIFIKA-
TIONER

Svartvitt 40 sidor/minut /80 sidor/minut

Färg 30 sidor/minut /80 sidor/minut

Utskriftsupplösning Identifiera automatiskt, 
100/150/200/240/300/400/600 dpi

Utskriftsläge Identifiera automatiskt, svartvitt, feldiffusion, avancerad 
textförbättring, avancerad textförbättring II, 256 nivåer av 
grått, 24-bitars färg

Daglig användningskapacitet Cirka 4000 scanningar

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd 50,8–216 mm

Längd 54–356 mm

Tjocklek 20–209 g/m² (0,04–0,25 mm)

Läge för långt dokument Upp till 3 000 mm

Visitkortsscanning Storlek: 50 x 85 mm eller större 
Tjocklek: mindre än 0,45 mm

Plastkortsscanning Storlek: 54 x 86 mm 
Tjocklek: mindre än 1,4 mm  
(kort med relief stöds)

Pappersseparering Separeringsvals med fördröjning

Matarkapacitet 60 ark (80 g/m²)

ÖVRIGA FUNKTIONER

– Automatisk färgavkänning, automatisk avkänning 
av sidstorlek, automatisk inställning av upplösning, 
bakgrundsutjämning, buntseparering, teckenframhävning, 
färgbortfall/färgförbättring, snedhetskorrigering, 
detektering av dubbelmatning, kantframhävning, 
folioscanning, bildrotation, moaré-eliminering, MultiStream, 
förhandsscanning, eliminering av genomfärgning/
bakgrund, hoppa över tomma sidor, textförbättring, 
textriktningsavkänning, tredimensionell färgkorrigering, 
ultraljudssystem för detektering av dubbelmatning, 
användarinställningar

MEDFÖLJANDE 
PROGRAMVARA

Windows TWAIN-drivrutin (Windows 7 SP1/8.1/10 – 32/64 bitar), 
Canon CaptureOnTouch-scanningsprogramvara,  
Readiris PDF-programvara, Cardiris Business Card-
programvara 

Mac TWAIN-drivrutin (macOS 10.12/10.13/10.14/10.15), 
CaptureOnTouch-scanningsprogramvara

Förbrukningsartiklar Servicepaket med utbytesvalsar
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