
DR-C240

Dinâmico e
fácil de usar

Scanner de documentos compacto 
e perfeito para  grupos de 
 trabalho e ambientes voltados 
ao cliente.
O imageFORMULA DR-C240 
é um scanner  poderoso para 

Corporativo

diversos ambientes de trabalho. 
Tem como caracteristica um 
design robusto e con� ável. 
Fácil manuseio de papel para 
a captura de vários tamanhos e 
formatos de documentos.
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Velocidades de Digitalização (200dpi, A4, Vertical)¹
Simplex / Duplex

Preto e branco: 45ppm / 90ipm
Cor: 30ppm / 60 ipm

Dimensões (L x P x A)
Tabuleiro fechado: 291 x 253 x 231mm
Tabuleiro aberto: 291 x 603 x 363mm

Peso 2,8Kg
Consumo Energético

Digitalização: 19W ou Menos
Modo de hibernação: 1,4W ou Menos
Desligado: 0,1W ou Menos

Volume Diário 
 Recomendado2

4.000 digitalizações / dia

Lado de Leitura Simplex / Duplex
Interface USB 2.0 de Alta Velocidade
Funções Especiais Deteção automática do tamanho 

de página, correção de cor 
tridimensional, retirar cor (RGB), 
melhoramento de cor (RGB), detecção 
automática de cor, recorte de sombra, 
MultiStream, de� nições de gama 
ajustáveis, ignorar página em branco, 
modo Folio, con� guração da área de 
digitalização, separação de lotes

com folha em branco ou patch code, 
redução de efeito Moiré, remoção 
do fundo, ajuste de contraste, suavi-
zação do fundo, recorte de sombra, 
de� nição de resolução automática, 
deteção de alimentação dupla

Softwares Incluídos Driver ISIS/TWAIN (Windows VISTA 
SP2/7 SP1/8/8.1/10/
Server 2008R2 SP1/Server 2012 R2)
Capture Perfect
CaptureOnTouch
eCopy PDF Pro Of� ce
Kofax VRS
Plug-in: controles EMC Captiva 
Cloud Runtime

Observações
1Exemplos baseados em con� gurações típicas, avaliado em 
páginas / imagens por minuto com documentos de tamanho 
carta, alimentação em retrato, até 200 dpi. Velocidades reais 
de processamento podem variar de acordo com o desempenho 
do PC e software de aplicação.

2Cálculos baseados em velocidade de digitalização e tempo 
diário assumido de uso.

Especi� cações Gerais
Tipo Scanner de Mesa com Alimentador 

de Folhas
Alimentação de 
Documentos

Automático 

Tamanho do Documento
Largura: ADF : 50,8 - 216mm
Comprimento: ADF: 54 - 356mm

Modo de Documento 
Longo

3.000mm máx.

Peso do Documento
Alimentação 
 automática:

27 - 209g/m² (0,06 - 0,25mm)

Capacidade do 
alimentador:

Até 60 folhas (80g/m²)

Escalas de Cinza 8 bit
Cor 24 bit
Sensor de Leitura Sensor CMOS CIS 
Fonte de Luz RGB LED
Modos de 
 Digitalização

Cores, tons de cinza, preto e branco

Resolução Óptica 600 dpi
Resolução de Saída 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 

600 dpi
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Utilização fácil, resultados consistentes
O imageFORMULA DR-C240 inclui uma 
vasta gama de recursos de processamento 
de imagem de alta qualidade. Incluem a 
detecção automática do tamanho da página 
e direção do texto, melhoria do texto, função 
de eliminação da distorção e detecção 
automática da cor. O painel de controle 
fácil permite que os usuários digitalizem 
com o toque de um botão, acelerando e 
simpli� cando as tarefas de digitalização.

Com dispositivo compacto, digitalize vários 
tipos de documentos, inclusive passaportes

Especi� cações

Elevado desempenho e aplicações 
� exíveis
A qualidade de construção de excelência do 
imageFORMULA DR-C240 e as características 
centradas na produtividade são uma inovação 
neste segmento de valor. Proporcionando uma 
digitalização rápida até 45 ppm/90 ipm, o 
imageFORMULA DR-C240 é a escolha natural 
para departamentos  administrativos e grupos de 
trabalho. O seu funcionamento silencioso, bem 
como um design compacto e atraente, causam 
uma excelente impressão em balcões e pontos de 
contato com o cliente, por exemplo, em bancos, 
hotéis, hospitais e gabinetes governamentais.

Pacote de software poderoso
A aplicação CapturePerfect avançada da 
 Canon permite a digitalização e� ciente 
em lotes e suporta o software Kofax VRS 
incluído para uma qualidade de imagem 
melhorada. Para digitalizar documentos 
intuitivamente e enviá-los para vários destinos 
(incluindo serviços na “cloud”), basta utilizar 
o CaptureOnTouch da Canon. O eCopy PDF 
Pro incluído fornece poderosas ferramentas de 
criação de PDF, edição e conversão.


