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Výhody
•  Veľká produktivita vďaka vysokrýchlostnému farebnému 

skenovaniu až 45 str./min a 90 obr./min s veľkým automatickým 
podávačom na 60 hárkov

•  Flexibilné možnosti pripojenia vďaka podpore rozhraní LAN, Wi-Fi 
a USB na prepojenie s počítačmi a inteligentnými zariadeniami

•  Jednoduchá prevádzka za pomoci veľkej farebnej dotykovej 
obrazovky a funkcie priameho PUSH skenovania do siete

•  Robustná konštrukcia umožňujúca zvládnuť až 4 000 skenov denne
•  Automatické inteligentné spracovanie pomocou funkcie OCR 

a rozpoznávania čiarových kódov/2D kódov
•  Všestranná a spoľahlivá manipulácia s papierom širokého spektra 

dokumentov vrátane pasov a preukazov totožnosti
•  Softvér CaptureOnTouch Pro na jednoduché a pritom účinné 

spracovanie súborov za pomoci nástrojov na integráciu

4 000
Odporúčaný počet 

skenov za deň

45
Strán za minútu 
pri farebnej tlači

Kompaktný stolový skener imageFORMULA DR-S150 je ideálny pre podniky všetkých 
veľkostí, pričom ponúka flexibilné možnosti pripojenia cez rozhranie USB a sieť, ako aj 
farebný dotykový displej LCD umožňujúci jednoduché, intuitívne ovládanie.



Objavte rýchle, spoľahlivé a vysokovýkonné skenovanie s jednoduchou obsluhou vďaka veľkému 
farebnému dotykovému displeju. Možnosti pripojenia cez rozhranie LAN, Wi-Fi alebo USB 
umožňujú flexibilnú pripojiteľnosť pre bezproblémové používanie v rámci všetkých typov aplikácií 
na skenovanie a prostredí.

imageFORMULA DR-S150

EFEKTIVITA

Vďaka podpore skenovania jedným stlačením 
tlačidla môžete predpripraviť plánované 
úlohy, ktoré vykonáte pomocou tlačidla 
na veľkej farebnej dotykovej obrazovke. 
Naskenované súbory môžete jednoducho 
odoslať na rôzne miesta, pričom vďaka 
podpore PUSH skenovania snímky odošlete 
priamo do cieľovej destinácie bez toho, aby 
museli prejsť počítačom.

SPOĽAHLIVÉ VŠESTRANNÉ PODÁVANIE

Skenujte rôzne typy dokumentov vďaka 
spoľahlivým podávacím a oddeľovacím 
valcom, ktoré uľahčia hromadné skenovanie 
zmiešaných typov dokumentov. Ľahko 
tak naskenujete celú paletu dokumentov 
najrôznejších hrúbok vrátane plastových 
preukazov totožnosti, embosovaných kariet 
či dokonca pasov. Vďaka ultrazvukovej 
detekcii dvojitého podania sa môžete 
spoľahnúť, že sa naskenujú všetky 
dokumenty a žiadne informácie vám neujdú.

MOHUTNÁ PRODUKTIVITA, DROBNÉ ROZMERY

Skener DR-S150 určený pre moderné 
kancelárie prirodzene zapadne do rušných 
pracovných prostredí s viacerými používateľmi, 
ale aj do priestorov kontaktu so zákazníkmi. 
Vďaka kompaktným rozmerom sa zmestí 
aj tam, kde niet priestoru nazvyš. Toto 
zariadenie podporuje vysokorýchlostné 
farebné skenovanie až 90 obrázkov za minútu, 
pričom na jedno zadanie zvládne naskenovať 
sériu až 60 hárkov. Poradí si s náročným 
pracovným zaťažením až 4000 skenov za 
deň, vďaka čomu sa naň môžete spoľahnúť pri 
najrôznejších pracovných úlohách. 

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

Model DR-S150 v záujme flexibilného uplatnenia 
v akejkoľvek kancelárii či priestoroch kontaktu 
so zákazníkmi kombinuje drôtové aj bezdrôtové 
pripojenie k sieti, prípadne tradičné pripojenie 
k počítaču cez rozhranie USB. Dokumenty tak 
môžete skenovať priamo pomocou panela dotykovej 
obrazovky alebo inteligentného zariadenia.



OPTIMALIZOVANÁ KVALITA SNÍMOK

Vďaka funkcii aktívneho prahovania je možné 
naskenovať a spracovať aj dokumenty 
s nevýrazným textom či vzorovaným pozadím 
a naraz ich spracovať bez zmeny nastavení, čím 
ušetríte drahocenný čas. 

INTUITÍVNE SKENOVANIE

Softvér CaptureOnTouch Pro ponúka 
praktické rozhranie s ovládaním pomocou 
ikon. Pre najčastejšie používané úlohy 
skenovania si môžete jednoducho nastaviť 
individuálne tlačidlá so skratkami na 
ukladanie a odosielanie dokumentov na 
rôzne miesta vrátane cloudových služieb. 
Automaticky skenujte a oddeľujte série 
dokumentov do jednotlivých súborov 
pomocou rôznych metód vrátane 
rozpoznávania textu (OCR), čiarových 
kódov a 2D kódov. Vytvárajte súbory 
s údajmi o registroch uľahčujúce integráciu 
do existujúcich pracovných postupov 
a systémov na správu dokumentov.



TECHNICKÉ 
PARAMETRE

Oddelenie papiera Metóda spomaľovacieho valca

Kapacita podávača 60 listov (80 g/m2)

ŠPECIÁLNE FUNKCIE Modul pre čiarové kódy, Modul pre 2D kódy, Automatická 
detekcia veľkosti strany, Vyrovnanie zošikmenia, 
3-rozmerná korekcia farieb, Vynechanie farby (RGB), 
Vylepšenie farieb (RGB), Automatické rozpoznávanie 
farieb, Orezanie tieňov, MultiStream, Upraviteľné nastavenie 
gamma, Preskočenie prázdnej strany, Režim číslovania, 
Nastavenie oblasti skenovania, Oddelenie dávky bielym 
prázdnym hárkom alebo čiarovým kódom, Redukcia efektu 
moiré, Zabránenie presvitaniu/Odstránenie pozadia, Úprava 
kontrastu, Vyhladenie pozadia, Orezanie tieňov, 
Automatické nastavenie rozlíšenia, Uvoľnenie pri podaní 
dvoch listov, Rozpoznanie podania dvoch listov 
(ultrazvukový senzor/podľa dĺžky)

PRIBALENÝ SOFTVÉR

Windows Ovládač ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1/8.1/ 
10. Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2/ 
Server 2016, Server 2019)
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Nástroj pre nastavenie bezdrôtového pripojenia

SPOTREBNÝ MATERIÁL Súprava výmenného valčeka, podkladový list na pas, 
podkladový list na formát A4

PRÍSLUŠENSTVO Jednotka plochého skenera 102

Poznámky

Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia, nastavení skenera 
a iných faktorov.
Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
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Príslušenstvo

Jednotka plochého skenera  
102 pre dokumenty veľkosti A4
Skenujte zviazané knihy, časopisy a krehké 
médiá až do formátu A4 za pomoci 
jednoduchého pripojenia voliteľnej 
jednotky plochého skenera 102 cez USB 
kábel. Táto plochá jednotka optimálne 
spolupracuje s hlavným skenerom 
a umožňuje bezproblémové obojstranné 
skenovanie, pri ktorom môžete uplatniť 
rovnaké funkcie vylepšenia obrazu na 
akýkoľvek naskenovaný obsah. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O 
PRODUKTE

Typ Stolný skener s podávačom hárkov

Snímač skenovacej jednotky 1 riadkový senzor CMOS CIS

Optické rozlíšenie 600 dpi

Svetelný zdroj Dióda RGB LED

Strana skenovania Predná/zadná/obojstranne

Rozhranie USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n,  
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Rozmery (Š x H x V) So zatvorenými zásobníkmi: 291 x 247 x 242 mm
S otvorenými zásobníkmi: 291 x 600 x 378 mm

Hmotnosť Pribl. 3,3 kg

Požiadavky na napájanie 100 – 240 V stried. prúd (50/60 Hz)

Spotreba energie Skenovanie: 22,5 W alebo menej
Režim spánku: 3,4 W alebo menej
Vypnuté napájanie: 0,1 W a menej

Prevádzkové podmienky 10 – 32,5 °C
Vlhkosť: 20 – 80 % RV

Súlad s ochranou životného 
prostredia

EPEAT Gold

TECHNICKÉ PARAMETRE 
SKENOVANIA

Čierno-biela fotografia 45 str./min/90 obr./min

Farebne 45 str./min/90 obr./min

Výstupné rozlíšenie 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Režim výstupu Monochromatický (aktívne prahovanie, čiernobielo, 
chybová difúzia, pokročilé vylepšenie textu, pokročilé 
vylepšenie textu II), 8 bitov v odtieňoch siv ej (256 úrovní), 
24 bitov farebne

Odporúčaný denný záťažový 
cyklus

Pribl. 4 000 skenov

ŠPECIFIKÁCIE DOKUMENTOV

Šírka 50,8 – 216 mm

Dĺžka 54 – 356 mm

Hrúbka 20 – 209 g/m2 (0,04 – 0,25 mm)

Režim dlhého dokumentu Max. 3 000 mm 
Skenovanie vizitiek Veľkosť: 50 x 85 mm alebo väčšie

Hrúbka: Menej ako 0,45 mm

Skenovanie plastových kariet Veľkosť: 54 x 86 mm
Hrúbka: Menej ako 1,4 mm  
(podpora embosovaných kariet)

Skenovanie pasov Do hrúbky 4 mm (s použitím podkladového listu)


