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Тънък профил, уникална конструкция 

С новаторската си компактна вертикална 
J-Path конструкция DR-C225/W задава 
стандартите за ултракомпактни настолни 
скенери.

Вертикалната J-Path конструкция 
позволява на документите да се подават и 
поемат вертикално и така не е нужно 
допълнително място на бюрото. 
Странично разположените кабели и 
портове позволяват да поставяте задната 
част на двете устройства плътно до 
стената или дори на рафт, за да пестите 
пространство.

Увеличаване на вашата продуктивност

За намаляване на забавянията и 
поддържане на високи нива на 
продуктивност DR-C225/W предлага лесно 
сканиране с „натискане на един бутон“. 
Натискането на бутона за старт на скенера 
стартира приложението CaptureOnTouch и 
сте готови да сканирате за секунди. Canon 
издига новаторството на нови висоти с 
концепцията си за интуитивно и 
естествено подаване на документи. Това 
позволява на потребителя да подава 
документи за сканиране с лицето нагоре – 
с естествената им ориентация.

Бързо и висококачествено сканиране

DR-C225 достига впечатляващи скорости 
на двустранно сканиране, докато 
DR-C225W с Wi-Fi предлага по-добра 
производителност при сканиране на 
документи директно към смарт устройства. 
CMOS CIS модулът (сензор за контактно 
сканиране) позволява сканиране на 
висококачествени изображения, 
осигурявайки по-добра читаемост на 
текста за подобрена OCR (оптично 
разпознаване на символи) прецизност.

Изключителна универсалност и 
надеждност

DR-C225/W може да сканира 
разнообразни типове документи. 
Превключвайки към прав път на хартията, 
можете лесно да сканирате документи с 
формат A3 (в режим „Фолио“), ембосирани 
карти и документи с триметрова дължина. 

Надеждната ултразвукова функция за 
разпознаване на едновременно подаване 
на два листа точно разпознава 
едновременното подаване на повече от 
един лист, което може да предотврати 
загубата или пропускането на важна 
информация.

Опростено и интуитивно сканиране

DR-C225/W е проектиран за лесно 
сканиране с набор от интуитивни функции. 
Функцията „Напълно автоматичен режим“ 
(когато се ползва софтуерът 
CaptureOnTouch) автоматично прилага 
най-добрите настройки за 
основните параметри на документа – 
включително ориентация на текста, 
разпознаване формата на страницата, 
цвят, разделителна способност и 
пропускане на празна страница, като ви 
спестява време и усилия.

Сканирането е по-лесно със 
суперкомпактния и интелигентен 
imageFORMULA DR-C225/DR-C225W 
– идеален за малки офиси и рецепции 
Вградената Wi-Fi функция на DR-C225W 
позволява безжично сканиране от мобилни 
устройства, таблети и настолни компютри.

Малки, 
бързи и  
стилни  
скенери

СКОРОСТ 
ЧЕРНО-БЯЛО
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ДНЕВЕН 
РАБОТЕН 

КАПАЦИТЕТ

АВТОМАТИЧНО 
ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО 

ЗА ДОКУМЕНТИ

DR-C225 25 ppm 25 ppm 1500 сканирания 
на ден 30 листа

DR-C225W 
(Wi-Fi)* 25 ppm 25 ppm 1500 сканирания 

на ден 30 листа

*  Скоростта на сканиране може да варира в зависимост от Wi-Fi мрежата/скоростите, посочени за 
режима „Точка за достъп/Станция“ от Wireless Connection Setup Tool

Уникална вертикална J-Path 
конструкция

Сканиране на нестандартни 
документи с опционен плосък скенер

Сканирайте подвързани книги, 
списания и деликатни документи, като 
добавите Плосък сканиращ модул 101 
за документи до A4 или Плосък 
сканиращ модул 201 за сканиране на 
A3. Свързани чрез USB, тези плоски 
скенери работят безпроблемно с 
DR-C225 (само) за осигуряване на 
комбинирано (ролково/плоско) 
сканиране, позволяващо да прилагате 
едни и същи настройки за подобряване 
на изображението при сканиране на 
всякакви документи.

A3 Плосък сканиращ модул 201

A4 Плосък сканиращ модул 101



Мощен софтуер, създаден за интегриране и производителност
DR-C225/W са хибридни скенери, подходящи за потребители на Mac и Windows. Те включват богата гама софтуер за настолни 
компютри, който увеличава производителността.

Сканирайте през Wi-Fi към мобилни устройства, компютри и 
облачни услуги

Представяме ви DR-C225W с вградена Wi-Fi технология – 
перфектното устройство за безжично сканиране от мобилни 
устройства, таблети и компютри.

Мобилно приложение CaptureOnTouch

Сканирайте директно към своите устройства 
iPhone®, iPad® и Android с безплатното мобилно 
приложение CaptureOnTouch. То предоставя 
усъвършенствани инструменти за обработка на 
изображения, като например автоматично 
разпознаване на формата на страницата, 
корекция на изкривяването и пропускане на 
празна страница – за неизменно високо качество 
на изображенията.

Изтеглете безплатното мобилно приложение 
CaptureOnTouch от Google Play (потребител на 
Android) и Apple App Store (потребител на iOS).

imageFORMULA DR-C225W

Споделяне към базирани в облака 
приложения/работни процеси

Директно сканиране към компютри/
мобилни устройства

Интуитивен софтуер за сканиране, който прави бързо и лесно 
постигането на висококачествени резултати. CaptureOnTouch 
включва базиран на икони потребителски интерфейс със 
сканиране към множество файлови формати, включително PDF, 
PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX и PNG.  CaptureOnTouch може 
също да изпраща сканирана информация директно към системи 
за управление на данни и базирани в облака приложения 
(съвместими с Windows и Mac).

Мощно, лесно за използване приложение за настолни компютри, 
което създава, редактира и конвертира PDF документи, като 
позволява качествено нов тип съвместна работа (съвместимо е 
само с Windows).

Конвертиране на оригинални хартиени документи в редактируеми 
електронни файлове чрез OCR (съвместимо е само с Windows).

Това приложение за управление на файлове е известно с 
интуитивния и удобен графичен потребителски интерфейс, който 
улеснява съхранението, организирането и намирането на 
цифровите ви документи (съвместимо е само с Windows).

Опростен, но мощен софтуер за организиране на документи за 
потребители на Mac, който дава възможност да съхранявате, 
организирате и редактирате цифрови документи (съвместимо е 
само с Mac).

Сканиране на визитки за конвертиране и организиране на важна 
информация в позволяваща търсене база данни (съвместимо е с  
Windows и Mac).

DR-C225W

DR-C225W с вградена технология за Wi-Fi 
предоставя по-лесна работа с ефективното си 
партидно сканиране към мобилни/смарт 
устройства.  Фирмите могат също да да споделят 
DR-C225W безжично между отделите в офиса 
чрез изтегляне на Canon Wireless Connection 
Setup Tool/Network Monitor, за да осигурят 
безжично сканиране от компютри.

Интуитивният,
базиран на икони
потребителски
интерфейс на
CaptureOnTouch



Спецификации: imageFORMULA DR-C225/DR-C225W 

 Тип Настолен скенер с подаване на документи
 Сканиращ сензор 1-редов CMOS CIS сензор
 Оптична разделителна  
 способност 600 dpi
 Източник на светлина RGB LED
 Страна на сканиране Отпред / Отзад / Двустранно
 Интерфейс Високоскоростен USB 2.0
  IEEE802.11 b/g/n
 Размери Затворена тава: 300 (Ш) x 156 (Д) x 220 (В)mm 

Отворена тава: 300 (Ш) x 235 (Д) x 339 (В)mm
 Тегло прибл.: 2,7 kg (DR-C225W: 2,8 kg)
 Изисквания за захранване AC 100 – 240 V (50 / 60 Hz)
 Консумирана мощност Сканиране: 12,8 W или по-малко, Режим „Покой“: 1,9 W или по-

малко, Изключен: 0,5 W или по-малко (DR-C225)
  Сканиране: 15,1 W или по-малко, Режим „Покой“: 4,1 W или по-

малко, Изключен: 0,3 W или по-малко (DR-C225W)
 Работна среда 10 – 32,5oC (50 – 90,5oF), Влажност: 20 – 80 % RH
 Грижа за околната среда RoHS и ENERGY STAR

 СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ1  DR-C225/DR-C225W                      DR-C225W 
        USB връзка                        (AP/ST – Wi-Fi режим) 
 (A4, вертикална  
 ориентация, 200 dpi) 
 ЧБ        25 ppm / 50 ipm                               25 ppm / 50 ipm 
 Нива на сивото        25 ppm / 50 ipm                               25 ppm / 50 ipm 
 Цветно        25 ppm / 50 ipm                               25 ppm / 50 ipm

 СПЕЦИФИКАЦИИ J-път Прав път 
 ЗА ДОКУМЕНТИ 
 Ширина 50,8 – 216 mm 50,8 – 216 mm
 Дължина 70 – 356 mm 53,9 – 356 mm
 Дебелина 0,06 – 0,15 mm 0,05 – 0,25 mm  

(52 – 128 g/m²) (40 – 209 g/m²)
 Дълги документи   до 3000 mm (избираемо от   

 контролния панел на MS Windows) 
 Сканиране на карти   53,9 x 85,5 x 0,76 mm (Поддържа се 

 сканиране на ембосирани карти)
 Режим „Фолио“   216 x 297 mm (макс.)
 Визитки   ширина: 49 mm – 55 mm 

 дължина: 85 mm – 91 mm

 Разделяне на хартията Реверсираща разделителна ролка
 Капацитет на подаващото  
 устройство 30 листа (80 g/m²)

 ИЗХОД 
 Разделителна способност 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi,  
  600 x 600 dpi
 Режим  Черно-бял, Дифузия на грешки, Усъвършенствано подобряване на 

текст I, Усъвършенствано подобряване на текст II (подобряване на 
текст I  не е достъпно с драйвер за Mac), 8 бита нива на сивото:  
(256 нива), 24 бита цвят, Автоматично разпознаване на цвят

 Wi-Fi СКОРОСТ НА ДАННИТЕ IEEE802.11b: Макс. 11 Mbps 
  IEEE802.11g: Макс.: 54 Mbps 
  IEEE802.11n: Макс.: 300 Mbps

 Wi-Fi СИГУРНОСТ  режим на удостоверяване: отворена система, споделен ключ, WPA 
(PSK), WPA2 (PSK) протокол за криптиране: WEP (64/128), TKIP/AES

 СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ  Автоматично разпознаване на фпрмата на страница, Корекция 
на изкривяването, 3-измерна корекция на цвета (частично чрез 
драйвера), Отстраняване на цвят (RGB), Подобряване на цвят 
(червено), Автоматично разпознаване на цвят, Подобряване на 
текст, MultiStream, Предварително зададена гама крива, Панел за 
сканиране, Предварително сканиране, Удебеляване на символите, 
Премахване на сенки, Ротиране на изображение, Пропускане 
на празна страница, Избор на страна за сканиране, Фолио, 
Задаване на зона за сканиране, Разпознаване на ориентация на 
текст, Изглаждане на фон, Премахване на сенки (вкл. / изкл.), 
Бързо възстановяване при грешка, Разпознаване на дублирано 
подаване на листове (ултразвуков сензор / по дължина), Напълно 
автоматичен режим

 КОМПЛЕКТ СОФТУЕР
 За ОС Windows драйвер ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) 

CaptureOnTouch2 
Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W) 
Nuance eCopy PDF Pro Office 
Nuance PaperPort

  Presto! BizCard Reader 
  плъгин: Microsoft SharePoint®, Evernote, Google Drive™, 
  Dropbox, OneDrive, SugarSync 
 
 За Mac OS драйвер TWAIN 
  CaptureOnTouch2 
  Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W) 
  Nuance eCopy PDF Pro Office 
  Presto! PageManager 
   Presto! BizCard Reader 

плъгин: Microsoft SharePoint®, Evernote, Google Drive™, 
Dropbox, SugarSync

 Опции A4 плосък скенер 1013 
  A3 плосък скенер 2013 
  Silex C-6600GB – сървър за сканиране и печат3   
  Silex SX-DS-4000U2 – сървър за USB устройство3 
 
 Консумативи Комплект резерни ролки 
 Препоръчителен дневен  
 работен капацитет 1500 сканирания на ден

 1 Скоростите на сканиране зависят от спецификациите на компютъра и настройките на функциите.
 2  Налични са комплекти за разработка на софтуер чрез програмата Canon Business Solutions 

Developer – www.canon.europe.com/bsdp
 3  Тези опции са налични само за DR-C225.
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Спецификации на imageFORMULA Плосък сканиращ модул 101 и Плосък сканиращ модул 201
   Опционален плосък сканиращ модул 101  Опционален плосък сканиращ модул 201

  Тип Универсален A4 опционален плосък скенер  Универсален A3 опционален плосък скенер
  Сканиращ сензор  CCD сензор
     Оптична разделителна способност 1200 dpi  600 dpi
  Източник на светлина  LED (RGB)
  Интерфейс  Високоскоростен USB 2.0
  Размери 290 (Ш) x 512 (Д) x 88,5 (В)mm  571 (Ш) x 436 (Д) x 96 (В)mm
  Тегло 3,5 kg (без AC адаптер)  8,5 kg (без AC адаптер)
  Изисквания за захранване AC 220 – 240 V (50/60 Hz)  AC 100 – 240 V (50 / 60 Hz)
  Консумирана мощност Сканиране: <15,2 W, Режим „Покой“: <5,1 W  Сканиране: <21 W, Режим „Покой“: <3,1 W 
   Изключен: <0,5 W  Изключен: <0,3 W
  Грижа за околната среда  RoHS и ENERGY STAR

  СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ1

 Ч-Б / нива на сивото (200 / 300 dpi) 3 секунди  3,5 секунди (A3)
  Цветно (200 dpi) 3 секунди  4,5 секунди (A3)
  Цветно (300 dpi) 4 секунди  4,5 секунди (A3)

     СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТ
  Ширина до 215,9 mm  до 297,4 mm
  Дължина до 355,6 mm  до 421,8 mm

  ИЗХОД
  Разделителна способност 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi,  100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 
   400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi  400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

  Режим                      Черно-бял, Дифузия на грешки, Усъвършенствано подобряване на текст II, 8 бита нива на сивото (256 нива), 24 бита цвят, Автоматично разпознаване на цвят

  СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ                                     Автоматично разпознаване на формата на страница, Корекция на изкривяването, Режим за елиминиране на околната светлина, Задаване на зона за 
сканиране. Допълнителни функции, наследени от DR-скенерите

  1 Скоростите на сканиране зависят от спецификациите на компютъра и настройките на функциите.
  Някои изображения са симулирани с цел яснота на възпроизвеждане. Всички данни са базирани на стандартни методи за тестване на Canon. Тази брошура и спецификациите на продукта са разработени преди 

датата на пускане на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без уведомяване.™ и ®: всички имена на компании и / или продукти са търговски марки и / или регистрирани 
търговски марки на съответните им производители на техния пазар и / или държави.


