
Mycket effektiv och 
mångsidig för 
skanning av en mängd 
olika dokumenttyper  
i hög kvalitet.

you can

DR-F120 
A4-skrivbordsskanner med 
automatisk dokumentmatare 
och flatbädd



För kontor som 
behöver skanna en  
mängd olika dokumenttyper 
snabbt och enkelt.
Den mångsidiga skannern imageFORMULA DR-F120 
är en enkel och snabb skanner med en integrerad 
automatisk dokumentmatare och flatbäddsenhet. 
Den är perfekt för att skanna en mängd olika 
dokumenttyper i hög kvalitet.

Maximerad produktivitet

Skanna olika typer av dokument exakt och 
effektivt med skannern DR-F120: en 
kompakt allt-i-ett skanner med både en 
automatisk dokumentmatare och 
flatbäddsenhet. Du sparar värdefull tid med 
dokumentmataren för 50 ark tack vare dess 
snabbare skanningshastighet på 20 sidor 
per minut. Du kan lita på att DR-F120 
hjälper dig igenom dina arbetsuppgifter 
med kapacitet för upp till 800 skanningar 
per dag.

Enastående bildkvalitet

DR-F120 ger dig enastående bildkvalitet 
gång på gång tack vare skanning på  
600 dpi, omfattande inbyggda funktioner  
för bildförbättring och Canons berömda 
bildteknik. Du får oöverträffad 
färgåtergivning som motsvarar 
originaldokumentet via skannerns funktion 
för tredimensionell färgkorrigering.

Flexibel pappershantering

Med DR-F120 är du fullständigt flexibel och 
kan skanna en mängd olika material trots 
skannerns kompakta stomme och 
behändiga storlek. Dokumentmataren 
rymmer dokument i storlek A4 och media 
med en längd på upp till 1 000 mm. Du kan 
njuta av ökad pålitlighet och spara tid när du 
skannar blandade dokument med Canons 
pålitliga mekanism för separerings- och 
matarvalsar. Flatbäddsskannern är perfekt 
för hantering av media som böcker, pass 
eller tidningar, och skannar lätt sidor upp till 
A4 i storlek. Den fungerar lika bra med foton 
eller andra tjocka, tunna och känsliga 
dokument.

HASTIGHET 
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AUTOMATISK 
DOKUMENTMATARE

20 sid/min 10 sid/min 800 skanningar/dag 50 ark

Hastighet i A4, stående format, 200 dpi



DR-F120 ger dig en enkel och intuitiv skanning med Canons programvara 
CaptureOnTouch. Användare kan skanna, redigera och skicka sina dokument ännu 
enklare med den här mångsidiga skanningslösningen. Med dess steg-för-steg, 
symbolbaserade användargränssnitt förvandlar användare snabbt sina pappersdokument 
till flera filformat (PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG och PowerPoint). Även CaptureOnTouch är 
en effektiv och enkel lösning för dokumentlagring som gör att användarna kan skanna 
och skapa sökbara PDF-dokument med enkel textbaserad sökning och hämtning.

Effektiv, intuitiv programvara som förbättrar din produktivitet

Enkel och användarvänlig drift

Enkel tryckknapp för skanning direkt från skannerns 
kontrollpanel

Uppnå fantastiska resultat med endast en knapptryckning 
med Full Auto-läget som automatiskt tillämpar de bästa 
inställningarna för varje skannad bild. Inbyggda verktyg 
tar bort blanka sidor och känner automatiskt av 
pappersstorlek och riktning, medan den automatiska 
funktionen för korrigering av snedhet rätar ut dokument 
som matats in snett. Ofta utförda skanningar kan göras 
ännu enklare genom att spara dem på de tre 
uppdragsknapparna på kontrollpanelen.

Enkel att äga och underhålla

DR-F120 är enkel att underhålla tack vare 
sin användarvänliga design. Användaren 
kan själv byta ut matarrullarna, vilket betyder 
att du inte behöver ringa eller betala för en 
servicetekniker. Dina kostnader förblir låga 
tack vare skannerns höga energieffektivitet 
på mindre än 20 W under drift.

Plugin-program för molntjänster

Programvaran CaptureOnTouch innehåller 
plugin-program för anslutning till moln- och 
ECM-tjänster som Evernote, Google Drive™, 
Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive 
(endast Windows) och Dropbox.
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Specifikationer för imageFORMULA DR-F120

ALLMÄN PRODUKTINFORMATION

Typ Skrivbordsskanner med flatbäddsenhet och automatisk 
dokumentmatare

Sensorenhet för skanning 1-rads CMOS CIS-sensor

Optisk upplösning 600 dpi

Ljuskälla RGB LED

Skanningssida Framsida/baksida/dubbelsidigt

Gränssnitt High Speed USB 2.0

Mått (B x D x H) Stängt fack: 469 x 335 x 120 mm (B x D x H)

Öppet fack: 495 x 335 x 201 mm (B x D x H)

Vikt Cirka 4,6 kg

Strömkrav Växelström 220–240 V (50/60 Hz)

Strömförbrukning Skanning 19,9 W eller mindre, viloläge 2,5 W eller mindre, 
avstängd mindre än 0,5 W

Driftsmiljö 10–32,5 °C (50–90,5 °F), relativ luftfuktighet: 20–80 %

Överensstämmelse med 
miljödirektiv

RoHS och ENERGY STAR

SKANNINGSSPECIFIKATIONER

Skanningshastighet (A4, 200 dpi)

Svartvit ADF: 20 sid/min, 36 bilder/min

Färg ADF: 10 sid/min, 18 bilder/min 

Utmatningsupplösning 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi,  
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Utdataläge Svartvitt, feldiffusion, avancerad textförbättring, avancerad 
textförbättring II, 8-bitars gråskala (256 nivåer), 24-bitars 
färg

Rekommenderad daglig 
arbetskapacitet

Ca 800 skanningar/dag

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd ADF: 51–216 mm 
Flatbädd: upp till 216 mm

Längd ADF: 89–356 mm 
Flatbädd: upp till 356 mm

Tjocklek ADF: 35–128 g/m² (0,05–0,15 mm)

Läget långt dokument upp till 1 000 mm

Kortskanning Bredd: 51 mm, längd: 89 mm Tjocklek 128–209g/m²

Pappersseparering Separeringsvals med fördröjning

Inmatningskapacitet 50 ark (80 g/m²)

SPECIALFUNKTIONER Automatisk avkänning av sidstorlek, korrigering av snedhet, 
automatisk färgavkänning, textförbättring, överhoppning av 
tom sida, textorientering, MultiStream, förinställd 
gammakurva, förskanning, kantförstärkning, färgbortfall 
(RGB), färgförbättring (RGB), reduktion av moirémönster, 
teckenförstärkning, förhindrande av genomlysning/
borttagning av bakgrund, borttagning av skugga, 
borttagning av kantlinjer, radering av punkter, radering av 
hack, borttagning av hålslag, korrigering av foton, 
avkänning av dubbelmatning (enligt längd), automatisk 
avkänning av matare/flatbädd, system för snabb 
återställning

MEDFöLjANDE PROGRAMVAROR

Windows ISIS /TWAIN Driver (Windows XP/VISTA/7/8/ Server 2008/
Server 2012) 
CaptureOnTouch 3  
EMC Captiva Cloud Runtime Controls

FöRBRUKNINGSARTIKLAR Servicepaket med utbytesvalsar

TILLBEHöR Silex SX-DS-4000U2

Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla data är baserade på Canons 
standardtestmetoder. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram innan 
produkten lanserades. Slutgiltiga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 
™ och ®, samtliga företags- och/eller produktnamn/-logotyper är varumärken och/eller 
registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras 
länder.


