
DR-C225

Scanner compacto, 
rápido e com estilo

A digitalização se torna mais fácil 
com o super compacto e inteli-
gente imageFORMULA DR-C225, 
ideal para ambientes de pequenos 
escritórios e balcões.

Corporativo

A sua � exibilidade e alta qualida-
de de imagem tornam o DR-C225 
o scanner ideal para a captura 
e conversão de documentos em 
papel para o formato digital.
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Especi� cações do Documento
Caminho em J Caminho direto

Largura 50,8 - 216mm 50,8 - 216mm
Comprimento 70 - 356mm 53,9 - 356mm
Espessura 0,06 - 0,15mm 

(52 - 128g/m²)
0,05 - 0,25mm 
(40 - 209g/m²)

Documento Longo Até 3.000mm 
Máx. (Selecio-
nável no painel 
de controlo do 
MS Windows)

Digitalização de 
Cartões

53,9 x 85,5 
x 0,76mm (É 
possível a 
digitalização 
de cartões com 
relevo)

Modo Folio 216 x 297mm 
(Máx.)

Cartão de Visita Largura: 
49 - 55mm                                                                                           
Comprimento: 
85 - 91mm

Separação de Papel Método de rolo de atraso (Rolo 
Separador de Reversão)

Capacidade do 
Alimentador

30 folhas (80g/m²)

Software Incluído
Para Windows Controlador ISIS / TWAIN (Windows 

XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8)
CaptureOnTouch
Nuance eCopy PDF Pro Of� ce
Nuance PaperPort
Presto! BizCard Reader
Plug-in: Microsoft SharePoint®, 
Evernote, Google Drive™, Dropbox, 
OneDrive, SugarSync

Para Mac OS Controlador TWAIN
CaptureOnTouch
Nuance eCopy PDF Pro Of� ce
Presto! PageManager
Presto! BizCard Reader
Plug-in: Microsoft SharePoint®, 
Evernote, Google Drive™, Dropbox, 
SugarSync

Opcionais Unidade de Scanner Plano 101
Unidade de Scanner Plano 201

Consumíveis Conjunto de troca de rolos
Ciclo de Trabalho 
Diário Sugerido

1.500 digitalizações por dia

Observações
1A velocidade de digitalização depende das especi� cações do PC 
e das de� nições das funções.

Especi� cações Gerais
Tipo Scanner de mesa com alimentador 

de folhas
Sensor de Leitura Sensor CMOS CIS de 1 linha
Resolução Ótica 600dpi
Fonte de Luz LED RGB
Lado de Leitura Frente / Trás / Duplex
Interface USB 2.0 de Alta Velocidade
Dimensões 

Tabuleiro fechado: 300 (L) x 156 (P) x 220 (A) mm
Tabuleiro aberto: 300 (L) x 235 (P) x 339 (A) mm

Peso Aprox: 2,7kg
Requisitos de Energia AC100 - 240V (50 / 60 Hz)
Consumo de Energia

Digitalização: 12,8W ou menos
Modo de hibernação: 1,9W ou menos
Alimentação 
 desligada:

0,5W ou menos

Ambiente de 
 Funcionamento

Temperatura: 10 - 32,5°C (50 - 90,5°F)
Humidade: 20 - 80% HR

Cumprimento de 
Normas Ambientais

Diretiva RoHS e ENERGY STAR

Velocidade de Leitura1 (Ligação USB)
A4, vertical (200dpi), 
P&B, escala de cinza 
e cor:

25ppm / 50ipm
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CaptureOnTouch
A interface de usuário do CaptureOnTouch 
torna rápido e simples alcançar resultados 
de qualidade excecional. Integra uma função 
de Modo Totalmente Automático que permite 
uma operação de digitalização mais simples e 
inclui operação de digitalização ‘um só toque’ 
para execução rápida e e� caz de tarefas 
de digitalização. Para � exibilidade extra, o 
 CaptureOnTouch suporta digitalização para 
múltiplos formatos de arquivo, incluindo PDF, 
PDF-A, TIFF, JPEG, BMP e PowerPoint. O 
CaptureOnTouch também pode enviar direta-
mente para a aplicação de gestão de dados, 
o SharePoint, ajudando-o a manter � uxos de 
trabalho descomplicados e e� cientes (compatí-

Design ultracompacto e digitalização 
sem esforço

Especi� cações

vel tanto com Windows como Mac).

OmniPage
Converta documentos originalmente em papel 
em arquivos eletronicamente editáveis usando 
o OCR (compatível apenas com Windows).

PaperPort
Esta aplicação de gestão de arquivos é reco-
nhecida pela sua interface grá� ca intuitiva e de 
fácil utilização, tornando fácil o armazenamen-
to, organização e recuperação dos documentos 
digitais (compatível apenas com Windows).

Presto! PageManager
Um software de arquivo digital simples mas 

poderoso para utilizadores Mac, que lhe 
permite armazenar, organizar e editar os 
seus documentos originais (compatível apenas 
com Mac).

Nuance eCopy PDF Pro Of� ce
É uma poderosa aplicação de mesa fácil 
de utilizar que cria, edita e converte PDF, 
permitindo uma colaboração nunca antes vista 
(compatível apenas com Windows).

Presto! BizCard
Digitaliza cartões de visita para converter 
e organizar informação importante numa 
base de dados pesquisável (compatível com 
 Windows e Mac).


