
Ótimo para o escritório 
e para levar onde quiser
 Design ultra compacto

 Cabo USB como fonte de energia

 Digitalização rápida sem a instalação 

  de software no PC ou MAC

Máxima produtividade
 Digitalização duplex até 15 ppm / 30 ipm

 Capacidade para até 20 folhas pelo alimen-

tador manual

Flexível e de uso amigável
 Design moderno e prático

 Software de digitalização de um toque

 Funções de captura avançadas

P-150
P-150M

Características revolucionárias
 Compacta e fácil de carregar

 Softwares de captura e processamento de 

imagem inclusos para agilizar os trabalhos

 Alta qualidade de imagem em cor

 Design elegante com acabamento em preto

 Driver TWAIN e ISIS para uma conectividade 

fl exível

 Poderoso processamento de OCR para uma 

procura rápida por palavras*

 Compatível com MAC

Solução Corporativa

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

*Busca por palavras em inglês.



imageFORMULA P-150 / P-150M

Tipo Scanner pessoal de documentos
Sensor de Leitura CMOS CIS
Resolução Óptica 600 dpi
Tipo de Leitura Frente, verso e duplex
Interface High Speed USB 2.0
Dimensões (A x L x P)

- Bandeja fechada: 40 x 280 x 95 mm
- Bandeja aberta: 202,2 x 280 x 222,7 mm

Peso 970 g aproximadamente
Requerimento de Energia

- Somente cabo USB: 5 VDC, 0.5 A
- Cabo USB: 5 VDC, 1 A
- Usando adaptador de
  energia AC opcional:

6 VDC, 08 A

Consumo de Energia
- Digitalizando: 5 W (2 cabos USB), 2.5 W (1 cabo USB)
- Modo sleep: 1 W

Velocidade de Leitura1 
(200 dpi, retrato, A4)2

Com 2 cabos 
USB3 ou Cabo 
de energia AC4

Com 1 cabo 
USB

- Preto e Branco: 15 ppm (simplex)
30 ipm (duplex)

12 ppm (simplex)
14 ipm (duplex)

- Escala de Cinza: 15 ppm (simplex)
30 ipm (duplex)

12 ppm (simplex)
14 ipm (duplex)

- Cor: 10 ppm (simplex)
20 ipm (duplex)

10 ppm (simplex)
10 ipm (duplex)

Especifi cações do documento
Tamanho

- Largura: 50.8 - 216 mm
- Comprimento: 70 - 356 mm

Gramatura / Espessura do Papel
- Alimentação
  automática:

52 - 128 g/m2 (0.06 - 0.15 mm)
(Cartões com relevo e/ou espessos 
não são suportados)

Separação de Papel Separação por lote
Capacidade de 
Alimentação

20 folhas (64 g/m2, A4)

Resolução de Saída 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 
dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Modo de saída
Binário P&B, Erro de difusão, Melhoramento 

avançado de texto II
Escala de Cinza 8 bit (256 níveis) de escala de cinza
Cor 24 bit de cor
Funções do produto
Processamento de imagem
- Detecção automático do tamanho do papel & Deskew
- Pular página em branco
- Reconhecimento da orientação do texto
- Detecção automática de cor
- Eliminação de cor (RGB) / Reforço de cor (Vermelho)
- Redução de moire
- Prevenção de sangrado / Remoção de fundo
- Separação por lote
- Confi guração da área de digitalização
- Ênfase na borda
- Pré-digitalização
Dispositivo
- Recuperação rápida do sistema
- Detecção de alimentação de folha dupla pelo comprimento do papel

Softwares inclusos
Para MAC OS X5 - TWAIN Driver para MAC

- CaptureOnTouch
- CaptureOnTouch Lite (embutido)6

- PageManager
- Presto! BizCard Reader

Para Windows - ISIS / TWAIN Drivers (Windows
  2000 / XP Pro / XP Home / Vista / 7)
- CaptureOnTouch
- CaptureOnTouch Lite (embutido)6

- Nuance PaperPort
- Presto! BizCard Reader

Acessórios opcionais
- AC Power Adapter - Soft Carrying Case

Suprimentos
- Feed Roller Unit - Separation Pad

Ciclo diário recomendado
- Aproximadamente 500 digitalizações por dia (A4)

1A velocidade atual de digitalização pode variar dependendo da 
confi guração do sistema ou das especifi cações do PC.

2O P-150 é capaz de digitalizar na mesma velocidade em 300 dpi 
quando confi gurado para P&B ou escala de cinza.

3Cabos inclusos.
4Acessório opcional.
5MAC OS X 10.4.11 - 10.6.3 ou superior.
6O P-150 vem com o CaptureOn Touch Lite somente para PC e o 
P-150M vem com o CaptureOn Touch Lite somente para MAC, 
já o CaptureOn Touch pode ser instalado tanto no PC quanto no 
MAC independente do modelo do scanner.

Especifi cações

www.canon.com.brv1.2

Funções importantes

Conecte-e-digitalize: Digitalização rápida sem a instalação de software no PC

A maioria dos scanners não podem digitalizar documentos sem que seja preciso instalar 

o driver ou um aplicativo do equipamento no PC ou MAC. No entanto, o P-150 pode! 

O aplicativo “CaptureOnTouch Lite”já vem embutido no próprio P-1504 para que ele 

possa digitalizar documentos e enviar as imagens digitalizadas para uma pasta no PC 

utilizando somente um cabo USB.

O CaptureOnTouch Lite permite, por exemplo, que usuários passem o dispositivo de uma 

para outro durante uma reunião para que documentos importantes sejam digitalizados 

evitando assim, a necessidade de fazer cópias.

Funções úteis para uma fácil digitalização

O CaptureOnTouch da Canon oferece uma variedade de funções úteis, como Digitalizar 

para pasta, Digitalizar para impressão, Digitalizar para e-mail e também enviar as 

imagens escaneadas para um outro aplicativo.

Elementos coloridos 
são removidos da 
imagem

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.

Realce de cor (somente vermelho)
Em alternativa, pode ser útil reforçar 
uma cor do documento para tornar 
mais visível uma informação. 

Ultra compacto e fácil de carregar

Vermelho

Verde

Azul

Salvar para pasta
Salve as imagens digita-
lizadas para uma pasta 

específi ca no PC ou na rede
P-150

Anexar a e-mail
Envie as imagens digitaliza-
das como anexo de e-mail

Enviar para uma aplicação
Abra as imagens com 
outro aplicativo instalado no 
computador

Imprimir
Imprima as imagens 

digitalizadas a partir de uma 
impressora conectada a rede


