Продуктивно
сканиране в
офиса, у дома
и в движение
P-215II
Портативен скенер за
документи (с опционен Wi-Fi
модул WU10)

you can

Вашият основен партньор за
високопроизводително сканиране навсякъде
Най-продуктивният скенер с USB
захранване в своя клас, P-215II е
истински "включи и сканирай" модел
за потребителите на Mac и Windows.

СКОРОСТ
ЧЕРНО-БЯЛО

СКОРОСТ
ЦВЕТНО

ДНЕВЕН РАБОТЕН
КАПАЦИТЕТ

АВТОМАТИЧНО
ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО ЗА
ДОКУМЕНТИ

15 стр. в мин. /
30 изобр. в мин.

10 стр. в мин. /
20 изобр. в мин.

500 сканирания
на ден

20 листа

Бързо сканиране с USB захранване

Спестява място и е лек

Гъвкава работа с документи

Усъвършенстваният imageFORMULA
P-215II предлага най-бързото сканиране с
USB захранване в своя клас със скорост
на двустранно сканиране до 30
изображения в минута, която може да
бъде постигната само с един USB кабел.
Неговото устройство за автоматично
подаване на документи за 20 листа
позволява бързо сканиране на групи
документи – идеално за служители, които
трябва да обработват подписани договори
и да приключват сделки.

P-215II е изключително стилен с елегантен
дизайн в черно и сребристо. Заема малко
място и е лесно да бъде поставен на
претрупано бюро, в шкаф или да се
използва у дома. С тегло приблизително
1 kg, това е перфектният аксесоар за
мобилни служители, защото може да се
постави в куфар или чанта за лаптоп.

P-215II може да сканира разнообразни
печатни носители – от традиционния
формат A4 до документи с нестандартни
размери и снимки. Притежава също и
преден реверсивен слот за карти, удобен
за сканиране на пластмасови лични
документи и ембосирани карти.

Удобна работа "включи и сканирай" с
CaptureOnTouch Lite

Висококачествена обработка на
изображения

Лесно създаване на нови решения

P-215II е изключително лесен за
използване – просто го свържете с
USB кабел и започнете да сканирате!
Софтуерът CaptureOnTouch Lite е вграден
в P-215II и затова няма нужда да се
изтеглят допълнителни драйвери или
софтуер  – просто включвате и сканирате.

Висококачествената обработка на
изображения е възможна благодарение на
доказаната технология за обработка на
изображения на Canon, която позволява
сканиране при висока разделителна
способност до 600 dpi. Чистотата на
изображението може да бъде допълнително
подобрена чрез функциите „Отстраняване
на цвят“, „Редуциреане на ефекта „моаре“ и
„Усъвършенствано подобряване на текст II“
– идеално за осигуряване на превъзходно
качество на сканиране и за създаване на
PDF файлове с възможност за търсене.

Със комплектите за разработка на
софтуер за CaptureOnTouch и
CaptureOnTouch Lite могат да се създават
приложения, които се интегрират директно
с P-215II в нови решения за бизнес
процеси.

Сканирайте безжично към смарт устройства с опционния Wi-Fi модул WU10 –
той е перфектното допълнение към P-215II за директно сканиране към мобилни
устройства, компютри и таблети.
Опционен Wi-Fi модул WU10

Споделяне към базирани в облака
приложения/работни процеси

Wi-Fi модулът WU10 позволява безжично сканиране към мобилни
устройства, без да се налага връзка чрез кабел към локална мрежа.
Бизнес потребителите също могат да конфигурират безжично
сканиране към настолни компютри чрез софтуера Wireless
Connection Setup Tool и Network Monitor. WU10 се доставя с
акумулаторна литиево-йонна батерия и с напълно заредена батерия
можете да сканирате до 400 изображения. Просто го свържете чрез
USB към мобилното сканиращо устройство на Canon и се
наслаждавайте на бързо мобилно сканиране по всяко време и
навсякъде.
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.

imageFORMULA
P-215II и WU10

Директно сканиране към компютри/мобилни
устройства

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

Софтуер
P-215II включва ISIS и TWAIN драйвери за Windows и TWAIN драйвери за Mac. Това позволява лесно взаимодействие с
вашите стандартни приложения за обработка на изображения. Той предлага и пълен комплект софтуерни приложения,
които помагат на потребителите да работят по-ефективно.

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).

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

Предлага уникална мобилност и удобство на път. Софтуерът е
вграден в P-215II и предлага бързо и безпроблемно свързване, без
да се налага да се инсталират драйвери или приложения
(съвместим е с Windows и Mac).

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

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).

Интуитивен,
базиран на икони
потребителски
интерфейс
CaptureOnTouch

Спецификации на P-215II персонален скенер за документи
Тип
Сканиращ сензор
Оптична разделителна
способност
Източник на светлина
Страна на сканиране
Интерфейс
Размери
Тегло
Изисквания за захранване

Консумирана мощност
Работна среда
Грижа за околната среда

600 dpi
RGB LED
Отпред / Отзад / Двустранно
Високоскоростен USB 2.0 (поддържа се също USB 3.0 захранваща
шина)
Затворена тава: 285 (Ш) x 95 (Д) x 40 (В)mm
Отворена тава: 285 (Ш) x 257 (Д) x 202 (В)mm
Приблиз. 1.0 kg
USB 2.0 захранваща шина: 0,5 A (1,0A в комбинация
със захранващ USB кабел)
USB 3.0 захранваща шина: 0,9A
Опционален AC адаптер DC6V. 0,8 A
Сканиране: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0),
Режим „Покой“: 1,5 W Изключено захранване: 0,1 W
10–32,5oC (50–90,5oF), Влажност: 25–80 % RH
RoHS и ENERGY STAR

СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ1			

Цветно

  200 dpi / 300 dpi
                200 dpi
                300 dpi

СПЕЦИФИКАЦИИ
НА ДОКУМЕНТ
Ширина
Дължина
Дебелина
Дълъг документ
Сканиране на карти
Разделяне на хартията
Капацитет на подаващото
устройство
ИЗХОД
Разделителна способност
Режим

КОМПЛЕКТ СОФТУЕР
За ОС Windows

P-215II

(A4, портрет)                                        С USB 3.0 / AC адаптер
Ч-Б / нива на сивото

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Настолен скенер с подаване на документи
1-редов CMOS CIS сензор

        USB 2.0

15 стр. в мин. /
30 изобр. в мин.
10 стр. в мин. /
20 изобр. в мин.
6 стр. в мин. /
12 изобр. в мин.

12 стр. в мин. /
14 изобр. в мин.
10 стр. в мин. /
10 изобр. в мин.
6 стр. в мин. /
6 изобр. в мин.

20 листа (64 g/m²)

TWAIN драйвер (Mac OS 10.5–10.9 / Поддържа OS X Lion)
CaptureOnTouch2
CaptureOnTouch Lite2
Presto! PageManager
		
Presto! BizCard Reader
Плъгин към: Evernote, Google Drive, SharePoint®,
SugarSync и Dropbox

Консумативи
Препоръчителен дневен
работен капацитет

Silex DS-4000U2 Scan-and-Print Server (конвертира
USB към мрежов интерфейс), AC адаптер, чанта за носене,
Опционен Wi-Fi модул WU10
Разделителна подложка, Подаваща ролка
500 сканирания/ден

Скоростта на сканиране (през USB) зависи от спецификациите на компютъра / Mac и настройките на
функциите

1

2

150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Черно-бял, Дифузия на грешки, Усъвършенствано подобряване на
текст II, 8 бита нива на сивото: (256 нива),24 бита цвят, Автоматично
разпознаване на цвят

ISIS/TWAIN драйвер (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8)
CaptureOnTouch2
CaptureOnTouch Lite2
Nuance PaperPort
Presto! BizCard Reader
Плъгин към: Evernote, Google Drive™, SharePoint®,
SugarSync, Dropbox и OneDrive

За Mac OS
		

Опции
50,8–216 mm
70–356 mm
52–128 g/m² (0,06–0,15 mm)
до 1 000 mm
54 x 86 x 0,76 mm (Поддържа се сканиране на ембосирани карти)
Метод с разделителна подложка

Автоматично разпознаване на размер на страницата, Корекция на
изкривяването, 3-измерна корекция на цвят, Отстраняване на цвят
(RGB), Автоматично разпознаване на цвят, Корекция на сенки,
Подобряване на текст, MultiStream, Предварително зададена гама
крива, Панел за сканиране, Предварително сканиране, Ротация на
изображение, Пропускане на празна страница, Избор на страна за
сканиране, Задаване на зона за сканиране, Ориентация на текст,
Непрекъснато сканиране, Подобряване на ръбовете, Редуциране
на ефекта „моаре“, Предотвратяване на прозирането / Премахване
на фон, Регулиране на контраст, Отместване на цвета, Изглаждане
на фон, Изрязване на сенки (превключваемо вкл./изкл.), Изрязване,
Корекции подходящи в режим Снимки, Автоматична настройка на
разделителна способност

Налични са комплекти за разработка на софтуер чрез програмата Canon Business Solutions Developer
– www.canon.europe.com/bsdp
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. TM 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.

Спецификации на опционен Wi-Fi модул WU10
Тип
Размери: (Ш x Д x В)
Тегло
Интерфейс
Захранване	
Брой сканирания с
едно зареждане:
(A4, 200 dpi, цвят)
Консумирана мощност

Опционен модул за Wi-Fi и захранване
125 x 71 x 31,7 mm
Основен модул 125 g / Батерия 44,5 g
USB хост за свързване на скенер
АС адаптер или литиево-йонна батерия
400 изображения (при пълен заряд)
макс. мощност: 12 W / изключено захранване: 0 W

Спецификации за Wi-Fi
Режим на работа
Скорост на предаване на данни
(теоретични стойности)
Честота
Wi-Fi сигурност

Режим "Точка за достъп" / Режим "Станция"
IEEE802.11b: Макс. 11 Mbps
IEEE802.11g: 54 Mbps
IEEE802.11n: 300 Mbps
2,4 GHz
WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) WEP (64 / 128 bit)
Поддържа се WPS (Wi-Fi защитено конфигуриране)

Комплект софтуер	
За Mac и Windows	Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor
Поддръжка на мобилни ОС		
налични са мобилни приложения за Android и Apple iOS
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