CR-190i.
Šekový skener
you can

Rychlý, kompaktní, přesný a
spolehlivý: pro vysoce výkonné
skenování šeků

Skenujte své šeky, kupóny a poukazy
rychle a přesně s novým skenerem
imageFORMULA CR-190i a zvyšte
svou produktivitu.

Tento vyspělý skener byl speciálně navržen pro náročná vnitropodniková prostředí,
jaká jsou v bankách či maloobchodních firmách. Je vybaven širokou řadou funkcí
navržených s ohledem na zefektivnění platebních procesů a jiných důležitých
pracovních toků.
Parametry skeneru CR-190i – rychlost skenování až 190 šeků za minutu
a velkokapacitní podavač dokumentů, který pojme až 250 položek – vám
umožní nastolit nové standardy vysokorychlostního souvislého skenování.
Ať potřebujete naskenovat šeky, depozitní lístky, obálky, poukazy nebo kupóny,
se zařízením CR-190i získáte kompletní skenovací řešení.

Rychlé a přesné skenování.

Informace, kterým můžete věřit.

Vysoká rychlost skenování až 190 šeků za minutu činí
z modelu CR-190i ideálního pomocníka pro skenování
větších dávek materiálů. Ultrazvuková detekce dvojitého
podání je navíc zárukou, že nemůže dojít ke špatnému
načtení či opomenutí dokumentu. Skener CR-190i díky
kompaktnímu designu velmi snadno umístíte na svůj
pracovní stůl a získáte v něm výjimečně výkonné zařízení s
mimořádně přesným výstupem.

Skener CR-190i má vestavěný stohovací mechanismus, který
šeky před jejich skenováním v podavači srovná. Pro dosažení
přesného souběžného čtení podporuje technologie OCR
(Optical Character Recognition) technologii MICR (Magnetic
Ink Character Recognition), která zajistí precizní záznam
a přenos dat před stažením dokumentu z oběhu. Z důvodů
zachování důvěrnosti informací a vyšší flexibility je model
CR-190i opatřen systémem třídění do tří přihrádek, který
dovoluje dokumenty týkající se různých úkolů rozdělit do
určitých výstupních přihrádek.

Výstupy optimální kvality.

Přímá integrace.

Nová funkce skeneru CR-190i – filtrování drobného textu
(Fine Text Filtering) – se postará o zachycení podstatných
informací a potlačení nepotřebného „šumu“. Tuto
vlastnost oceníte v momentě, kdy potřebujete ve vysoké
kvalitě nasnímat dokument se vzorovaným pozadím. Díky
funkcím automatického vyrovnání sklonu a automatické
velikosti nemusí uživatel tak často ručně kontrolovat
kvalitu, což šetří drahocenný čas a náklady.

Maximálně flexibilní model CR-190i podporuje tři typy SDK.
Začlenit zařízení do aplikace třetí strany je tedy naprosto
jednoduché. Softwarový nástroj Ranger Transport API
společnosti Silver Bullet Technology umožňuje snadnou
integraci skeneru CR-190i do nové i stávající platformy.
Aplikace Canon Scanning Utility provádí skenování, ukládání
souborů, zobrazování snímků, tisk a další užitečné funkce.
S ohledem na životní prostředí.

Flexibilní potisk.
Vestavěný 4řádkový popisovač pro tisk vysoce kvalitních
bitmapových obrázků a textu poskytuje uživateli možnost
flexibilního potisku. Prostřednictvím nástroje SDK (Software
Development Kit) dokáže skener CR-190i dokumenty před
jejich roztříděním do přihrádek dynamicky potisknout dle
získaných MICR informací, a docílit tak ještě vyšší produktivity.
Snadná údržba.
Skener CR-190i byl navržen s ohledem na jednoduchou
údržbu. Po stranách je osazen praktickými otevíratelnými
kryty, které minimalizují nákladné prostoje. Díky takovému
designu se velmi snadno provádějí úkony typu výměny
inkoustové kazety popisovače či čištění stroje.

Skener CR-190i splňuje požadavky směrnice RoHS a protože
je zařazen do programu ENERGY STAR, pomůže vám snížit
spotřebu elektrické energie.

Specifikace: imageFORMULA CR-190i
Typ
Snímač pro čtení dokumentů
Optické rozlišení
Světelný zdroj
Skenovaná strana
Rozhraní
Rozměry
Hmotnost
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
Provozní prostředí
Shoda s ekologickými
standardy
RYCHLOST SKENOVÁNÍ*
(americký šek, 200 dpi)
Č/B
Greyscale
SPECIFIKACE
DOKUMENTU
Šířka
Délka
Tloušťka
Separace papíru
Třídicí přihrádky
Kapacita podavače
Výstupní režim
Režim
Výstupní rozlišení

Stolní skener s podavačem listů
CMOS CIS snímač
1200 dpi
RGB LED dioda
Jednostranně/Oboustranně
High speed USB 2.0
Zavřená přihrádka: 476 (š) x 272 (h) x 214 (v) mm
Přibl. 8,4 kg
220–240 V stř. (50/60 Hz)
Skenování: 52,8 W
Režim spánku: méně než 4,7 W
10– 32,5 °C, Vlhkost: 20–80 % RV

FUNKCE PRODUKTU

SOFTWARE V DODÁVCE

RoHS a ENERGY STAR
Jednostranně

Oboustranně

190 kopií/min
190 kopií/min

190 kopií/min
190 kopií/min

68–108 mm
120–245 mm
Automatické podávání: 64–157 g/m2 (0,08–0,2 mm)
Metoda vroubkovaného zadržovacího válce
3 výstupní přihrádky (200 listů x 2, 50 listů x 1)
250 listů
Č/B, Rozptyl chyb, Filtrování drobného textu, Odstíny šedé
(4bitové/8bitové)
100 x 100 dpi, 120 x 120 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi,
240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi
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MICR/OCR
Volby

Vyrovnání sklonu
Automatická detekce velikosti stránky
Ultrazvuková detekce podání dvou listů najednou
Vynechání barvy (RGB)/Zvýraznění (pouze červená)
Zvýraznění okrajů
Přednastavení gamma křivky
Nastavení oblasti skenování
Separace dávek
Souvislé skenování
Funkce kontroly kvality obrazu**
Funkce stohování
Program Canon Scanning Utility pro CR-190i (včetně ovladače
skeneru Canon)
Ovladač softwaru Ranger
MICR: E13B/CMC7, OCR: E13B/OCR-A/OCR-B
CR-190i SDK: CR-SDK/CR-SDK.NET/Ranger (Ranger API)
(Sady SDK jsou k dispozici přes program Canon Business Solutions
Developer Programme – www.canon-europe.com/bsdp)

Spotřební materiál

Sada náhradních válců
Zásobník odpadního toneru

Doporučené denní
zatížení Přibl.

24 000 listů/den

* Skutečná rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci vašeho systému a parametrech PC.
** Funkce kontroly kvality obrazu je funkční pouze prostřednictvím sady SDK.
Některá vyobrazení byla z důvodů jasnější reprodukce simulována. Veškerá data jsou založena na
standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento leták a technické specifikace produktu
byly vyhotoveny před datem uvedení produktu na trh. Změna specifikací bez předchozího upozornění
vyhrazena. ™ a ®: Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky jejich příslušných
výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.
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