
Digitalização com 
rapidez e versatilidade

O novo imageFORMULA DR-3010C traz recursos que facilitam a digitalização de 

seus documentos, de forma rápida e sem ocupar espaço. Com design exclusivo, 

pode aceitar vários tipos de impressos, inclusive aqueles com maior espessura como 

cartão de crédito com letras em relevo. Com suas funções de digitalização, obtém-se 

imagens fi éis aos originais, com a possilidade de editá-las conforme a necessidade, 

além de oferecer ótima velocidade com passagem única frente e verso. Desfrute de 

toda a praticidade no seu escritório com o imageFORMULA DR-3010C.

  Velocidade de 30 ppm / 60 ipm 

 Detecção Automática de Cor

 Eliminação de Cor (RGB)

 Detecção Ultrassônica 

 de Alimentação de Folha Dupla

 Detecção Automática do Tamanho de Papel

 Digitalização de cartões com letras em relevo

imageFORMULA
DR-3010C

Scanners de Documentos

Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Material impresso em sistema multifuncional Canon.



Dimensões 310 x 292 x 197 mm
Peso Aprox. 2.9 Kg
Consumo de Energia

- Digitalizando
- Modo de Espera
- Desligamento Automático

17 W
3.7 W
menos que 0.5 W

Ciclo de Digitalização Diário Aproximadamente 3.000 digitalizações

Softwares Inclusos ISIS / TWAIN Driver, Job Registration Tool, CapturePerfect 3.0, 
Adobe Acrobat 8.0 Reader, PaperPort, OmniPage SE, Biz 
Card Reader 5

Suprimentos Exchange Roller Kit
Funções Detecção Ultrassônica de Alimentação de Folhas Dupla

Detecção Automática de Cor
Redução de Moiré
Prevenção de Sangrado / Remoção de Fundo
Pular Páginas em Branco
Pré Digitalização
Detecção Automática de Tamanho da Página
Reorientação do Texto
Ênfase nas Linhas
Eliminação de Cores (RGB)
Realce de cor (Vermelho)

Opcionais Barcode Module III

*Exemplo baseado em tamanho A4 / Carta a 200 dpi; a velocidade de digitalização pode variar de 
acordo com a especifi cação do computador e as funções selecionadas.

Tipo Scanner Colorido de Mesa
Alimentador de Documentos Automático ou Manual
Tamanho do Documento Largura: 50 mm - 216 mm

Comprimento: 53,9 mm - 356 mm
Modo Documento Longo: até 1.000 mm

Gramatura do Documento
- Alimentação Automática 52 à 209 g/m² / 0,06 mm à 0,25 mm
- Alimentação Manual 40 à 209 g/m² / 0,05 mm à 0,25 mm

Tamanho dos Cartões Digitalização Horizontal: 53,9 mm à 85,5 mm
Espessura dos Cartões Até 0,76 mm
Capacidade de Alimentação 50 folhas
Tons de Cinza 256 gradações
Cor 24 Bits
Elementos de Leitura 1 linha CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Fonte de Luz LED RGB

Modos de Operação Simplex, Duplex, Cor, Tons de Cinza, Preto e Branco, 
Difusão de Erro, Melhoramento Avançado de Texto 
(2 tipos)

Eliminação de Cor RGB
Resolução Óptica 600 x 600 dpi
Resolução de Saída 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 dpi
Velocidade de Digitalização* Simplex Duplex

Preto e Branco 30 ppm 60 ipm
Cor 30 ppm 60 ipm
Tons de Cinza 30 ppm 60 ipm

Interface USB 2.0
Drivers do Scanner ISIS / TWAIN para Windows® 2000 / XP / Vista

Especifi cações imageFORMULA DR-3010C

Digitalização de Cartões – inclusive cartões 

plastifi cados e com relevo

Seu exclusivo design permite a alimentação segura de 

documentos de maior espessura, incluindo cartões de 

visita, cartões de crédito ou qualquer outro tipo de 

cartão plástico – inclusive com letras em relevo. Ao 

contrário de outros scanners, no DR-3010C os cartões 

são lidos horizontalmente.

Vermelho

Verde

Azul

Prevenir Sangrado / Remover Fundo

Esta função evita que as imagens do verso do texto apareçam como fundo da imagem 

digitalizada, e com esta função também é possível remover o fundo de um documento 

para deixar o texto mais claro e visível.

Eliminação de Cores (R/G/B)

Os documentos digitalizados podem ser mais apropriados para a aplicação OCR se 

elementos indesejáveis forem suprimidos como, por exemplo, cores e caixas sombreadas. 

Você pode remover as cores vermelho, verde e azul com diferentes confi gurações da 

frente e do verso do documento.

Funções importantes

Leitura de cartões* até 
0.76 mm de espessura, 
inclusive letras em relevo

*ISO7810 padrão

ou

Texto Avançado (Advanced Text 
Enhancement)
Para remover o fundo que é colorido 
e desigual

Texto Avançado II (Advanced Text 
Enhancement II)
Para reforçar o texto de um documento 
com letras claras e fundo colorido

Para reduzir o sangrado

Ativado AtivadoDesativado Desativado

Para remover um fundo Detecção Automática de Cor

Este modo permite que o scanner determine entre os vários tipos de documentos, quais 

arquivos serão salvos em cor, baseado no tipo de cor fi xado. Isso signifi ca que você 

não tem que separar documentos P&B e Cor antes de digitalizá-los, os arquivos fi cam 

menores do que se você tivesse que digitalizar tudo em modo Cor. 

Dois Modos de Digitalização de Texto

O scanner oferece dois modos de leitura de texto para alcançar maior legibilidade em 

documentos preto e branco e com má qualidade de imagem. Cada um dos modos deve 

ser escolhido de acordo com o tipo do documento.
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