
ScanFront 
300

300P

Tecnologia e praticidade 
ao alcance da sua mão.

Com interface touch-screen, os 
scanners ScanFront 300 / 300P 
simplifi cam a captura, a conver-
são e a distribuição de documen-
tos via rede, sendo ideais para 
qualquer ramo de negócios. Sua 
versatilidade permite exportar 

Corporativo

arquivos para vários locais na 
rede, mantendo alto padrão de 
segurança e qualidade, sem 
perder a facilidade de uso. 
ScanFront 300 / 300P da Canon 
é a combinação perfeita entre 
sofi sticação e simplicidade.
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Resolução Óptica 600 dpi

Resolução de Saída 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Velocidade de Digitalização

300P: Simplex Duplex

- Preto e Branco2: 30 ppm 60 ipm

- Escala de Cinza2: 30 ppm 60 ipm

- Cor3: 25 ppm 40 ipm

300: Simplex Duplex

- Preto e Branco2: 30 ppm 60 ipm

- Escala de Cinza2: 30 ppm 56 ipm

- Cor3: 25 ppm 25 ipm

Painel de Operação Tela colorida de cristal líquido com 

painel touch de 8.4” SVGA TFT

Sensor de Impressão 

Digital

Sensor óptico de varredura 

(somente ScanFront 300P)

Interface USB 2.0 x 4, conexão de rede 

10 Base T / 100 Base TX

Ciclo de Digitalização 

Diária Sugerido

Aprox. 2.000 digitalizações

Dimensões (A x L x P) 160 x 310 x 221 mm

Consumo de Energia 30 W ou menos

Conformidade 

Ambiental

RoHS e ENERGY STAR

Peso 3,58 Kg

Software Embutido

- ScanFront Administration Tool

- ScanFront Service

Opcionais

- Exchange Roller Kit

- One-Year CarePAK

Outras Funções de Rede

- Digitalizar para e-mail (SMTP, Microsoft Exchange, Lotus Notes)

- Digitalizar para Fax (SMTP somente via serviço de fax pela 

  internet, Microsoft Exchange, Lotus Notes)

- Digitalizar para Pasta

- Digitalizar para Imprimir

- Digitalizar para FTP

- Digitalizar para driver USB

Outras Funções

- Detecção automática de cor

- Detecção automática do tamanho do papel

- Remoção de sangrado

- Eliminação de cor / melhoramento de cor

- Correção de enviesamento do papel

- Leitor de impressão digital (somente ScanFront 300P)

- Modo folio

- Modo de documento longo

- Omitir página em branco

- Reconhecimento da orientação do texto

- Detecção ultrassônica de alimentação dupla de papel 

  (somente 300P)

Observações
1O nível pode ser especifi cado pelo usuário.
2Exemplo baseado em confi gurações tipicas, avaliado em 

páginas/imagens por minuto com papel tamanho A4, orientação 

retrato, até 200 dpi.
3Exemplo baseado em confi gurações tipicas, avaliado em 

páginas/imagens por minuto com papel tamanho A4, orientação 

retrato, até 150 dpi.

Tipo Scanner de rede compacto

Alimentação de 

Documentos

Automático ou manual

Tamanho do Documento

- Largura: 50,8 - 215,9 mm

- Comprimento: 53,34 - 355,6 mm

- Modo de Documento 

  Longo:

Até 1.000 mm

Gramatura e Espessura do Documento

- Alimentação 

  Automática:

50 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm)

- Alimentação Manual: 40 - 209 g/m² (0,05 - 0,25 mm)

Escala de Cinza 8-bit

Profundidade de Cor 24-bit

Elemento 

de Digitalização

CIS Sensor

Fonte de Luz RGB LED

Modos de 

Digitalização

Colorido, Cinza, Preto e Branco, 

Difusão de erro, Melhoramento de 

texto e Detecção automática de cor

Tipos de Arquivos

- Binário: TIFF (único-/multi-páginas), 

PDF (pesquisável / criptografado)

- Escala de Cinza e Cor: JPEG, PDF (pesquisável / 

criptografado)

Compressão de 

Arquivos

- TIFF: G4

- JPEG: JPEG1

- PDF: Alta compressão, normal1

Eliminação de Cor / 

Melhoramento

Vermelho, Verde, Azul

ScanFront 300 / 300P
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Colaboração Descentralizada
Os scanners ScanFront 300 / 300P são 
soluções ideais para a captura de documentos 
em ambientes descentralizados. Eles melhoram 
a colaboração por permitirem que usuários de 
diversos locais compartilhem informações de 
forma integrada.

Segurança Melhorada
Para administrar o uso do dispositivo, os 
ScanFront 300 / 300P possuem uma chave 
de acesso ou uma lista de log-in de acesso. O 
ScanFront 300P ainda oferece um leitor de im-
pressão digital como segurança adicional para 
verifi car os utilizadores registrados.
Além disso, os ScanFront possuem Ferramentas 
de Administração que fornece ao departamento 
de TI o gerenciamento de todos os scanners 
conectados a rede. É possível alterar e restringir 
as confi gurações dos usuários para facilitar o 
gerenciamento e diminuir riscos.

Digitalize para compartilhar

Especifi cações

Digitalização Simplifi cada
Os ScanFront 300 / 300P simplifi cam o 
processo de digitalização com sofi sticados 
recursos de software e hardware.
A interface touch-screen permitem aos usuários 
facilmente selecionar destinos e proporciona 
uma visão clara dos documentos digitalizados.
Quatro portas USB oferecem a fl exibilidade 
necessária para conectar periféricos, como por 
exemplo, teclado e mouse, além de possibilitar 
a digitalização direta para um dispositivo de 
memória USB.
Os scanners ScanFront 300 / 300P permitem 
aos usuários pré-confi gurar tarefas comumente 
usadas em botões de um só toque. Estas caracte-
rísticas, juntamente com um design compacto, 
aumentam a produtividade e a efi ciência.

Distribuição de Informações
Com velocidade de digitalização de 30 ppm, 
os ScanFront 300 / 300P transformam docu-

mentos em papel em documentos eletrônicos de 
forma precisa e os distribui em todas as etapas 
do fl uxo de trabalho.
Com algumas etapas simples, os documentos 
podem ser encaminhados diretamente para um 
e-mail, uma pasta compartilhada, servidor FTP, 
memória USB, impressoras e servidores de fax.
Os usuários podem até criar listas de 
endereços para uso privado para gerir as 
informações dos destinatários ou para uso 
compartilhado via LDAP.
Os scanners também podem manipular vários 
tipos de documentos como cartões plásticos e 
incluem recursos como Modo de Documento 
Longo e Modo Folio.
Funções como Detecção Automática de Cores 
dá mais clareza as imagens digitalizadas e 
melhora a qualidade dos dados capturados. 
Esses scanners superam os métodos tradiconais 
de captura de documentos e maximizam o 
compartilhamento de informações.


