
Interfaţă
Conectaţi-vă 
prin USB sau 

Wi-Fi

60
Coli capacitate 

ADF 

SCANARE SIMPLĂ 
ŞI FIABILĂ CU 
CONECTIVITATE 
FLEXIBILĂ 

Avantaje
•  Productivitate ridicată cu scanare color de până la 60 ipm şi ADF de 

capacitate mare, de 60 de coli

•  Opţiuni de conectivitate flexibile cu conectivitate Wi-Fi şi USB la PC, dar 
şi la dispozitive inteligente

•  Operare uşoară folosind ecranul tactil color mare şi funcţia de scanare şi 
trimitere directă în reţea

•  Design robust pentru fiabilitate excepţională şi volume de până la 3.500 
de scanări/zi

•  Procesare automată inteligentă cu OCR şi recunoaşterea codurilor de 
bare şi a codurilor 2D

•  Manevrare versatilă şi fiabilă a hârtiei pentru o gamă largă de documente, 
inclusiv paşapoarte şi cărţi de identitate

•  Software CaptureOnTouch Pro pentru instrumente uşoare, dar puternice 
de procesare şi integrare a capturilor

3.500
Volum recomandat 
de scanare zilnică

30
Pagini color pe 

minut

Pentru companiile mici şi echipele din birouri, scanerul de birou compact 
imageFORMULA DR-S130 oferă conectivitate USB şi Wi-Fi, precum şi un ecran LCD 
tactil color pentru operare uşoară şi intuitivă.



Descoperiţi scanarea rapidă, fiabilă şi de înaltă performanţă, cu operare uşoară prin intermediul 
ecranului tactil color de mari dimensiuni. Opţiunile de interfaţă Wi-Fi sau USB permit o 
conectivitate flexibilă pentru utilizare comodă în toate tipurile de aplicaţii şi medii de scanare.

imageFORMULA DR-S130

ALIMENTARE FIABILĂ ŞI VERSATILĂ CU 
HÂRTIE 
 
Scanaţi diferite tipuri de documente cu rolele 
mari de alimentare şi de separare pentru 
solicitări intense, pentru a uşura scanarea pe 
loturi a documentelor de tipuri diferite. Scanaţi 
o varietate de documente, de la cele subţiri 
la cele groase, inclusiv cărţi de identitate din 
plastic, carduri în relief şi chiar paşapoarte. Cu 
detectarea cu ultrasunete a alimentării duble, 
puteţi avea siguranţa că toate documentele 
sunt scanate şi că nicio informaţie nu lipseşte.

EFICIENŢĂ 
 
Cu funcţionalitatea de scanare printr-o 
atingere, puteţi preconfigura lucrările 
astfel încât să se efectueze la o apăsare de 
buton pe ecranul LCD tactil color mare, de 
4,3”. Utilizatorii pot scana fără efort către 
diverse destinaţii, iar cu funcţia de scanare 
şi trimitere, pot trimite imagini direct de la 
scaner la destinaţia dorită. 

PRODUCTIVITATE RIDCATĂ, DESIGN ROBUST 
 
Economisiţi timp important cu scanarea color 
de mare viteză a până la 60 de imagini pe minut 
şi alimentatorul mare de documente, capabil 
să scaneze loturi de 60 de coli într-o singură 
operaţie. Cu un design solid şi robust, DR-S130 
poate gestiona volume de lucru mai mari, de 
până la 3.500 de scanări pe zi.

CONECTIVITATE 
 
Pentru utilizare flexibilă în reţeaua de acasă 
sau ca dispozitiv folosit în comun de echipele 
din birouri, scanerul DR-S130 poate fi 
conectat fie wireless la reţea, fie prin interfaţa 
USB la un calculator. Scanaţi-vă documentele 
utilizând smartphone-ul sau scanaţi direct de 
pe PC sau MacBook. 



CALITATE OPTIMIZATĂ A IMAGINII 
 
Datorită funcţiilor sale puternice de procesare 
a imaginilor, DR-S130 oferă rezultate constant 
de înaltă calitate. Funcţii precum detectarea 
automată a culorilor, recunoaşterea orientării 
textului, detectarea automată a formatului 
hârtiei şi corectarea alinierii vă economisesc 
timp preţios fără a avea nevoie de ajustarea 
setărilor. Utilizând modul Prag activ, diverse 
documente, indiferent dacă au text neclar sau 
fundaluri cu model, pot fi scanate şi procesate 
împreună fără a fi necesară modificarea 
setărilor, economisind timp preţios. 

SCANARE INTUITIVĂ 
 
CaptureOnTouch Pro oferă o interfaţă simplă cu 
utilizatorul, folosind o operare uşoară pe bază 
de pictograme. Configuraţi cu uşurinţă comenzi 
rapide de la butoanele de lucrări pentru 
activităţile de scanare efectuate frecvent, 
pentru a salva şi a trimite documente la mai 
multe destinaţii, inclusiv în servicii cloud. Scanaţi 
automat şi separaţi loturile de documente 
în fişiere separate utilizând diferite metode, 
inclusiv funcţia OCR zonal şi recunoaşterea 
codurilor de bare şi a codurilor 2D. Obţineţi 
fişiere cu date de index pentru integrare mai 
uşoară în fluxurile de lucru existente şi în 
sistemul de gestionare a documentelor.

Utilizând modul Prag activ

Original

Pornit
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SPECIFICAŢII TEHNICESPECIFICAŢII TEHNICE

Separarea hârtiei Metoda cu rolă de separare

Capacitate alimentator 60 de coli (80 g/m2)

CARACTERISTICI SPECIALE Modul de coduri de bare (doar Windows), Modul de coduri 
de bare 2D (doar Windows), Detectare automată format 
pagină, Corectare aliniere, Corectare culori 3D, Eliminare 
culori (RGB), Îmbunătăţire culori (RGB), Detectare 
automată culori, Decupare umbre, MultiStream, Setări 
gamma reglabile, Omitere pagini albe, Mod Folio, Setare 
zonă de scanare, Separare pe loturi cu pagini albe sau cod 
de patch (doar Windows), Diminuare efect moiré, Evitare 
infiltrare culori/Eliminare fundal, Aranjare contrast, 
Uniformizare fundal, Decupare umbre, Setare rezoluţie 
automată, Eliberare alimentare dublă, Detectare alimentare 
dublă (senzor cu ultrasunete, lungime)

SOFTWARE INCLUS

Windows OS Driver ISIS/TWAIN (Windows 8.1/10, Windows Server 2012 
R2/Server 2016, Server 2019) 
CaptureOnTouch Pro 
CaptureOnTouch JobTool 
Instrument de configurare pentru conectare wireless

Mac OS Driver TWAIN pentru Mac (Mac OS 10.13, 10.14 şi 10.15 sau 
versiuni ulterioare)
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch Job Tool 
Instrument de configurare pentru conectare wireless 

CONSUMABILE Kit de role de schimb, Foaie suport pentru paşapoarte,
Foaie suport A4

ACCESORII Unitate de scanare 102 cu suport plat

Limite de responsabilitate

Viteza de scanare poate varia în funcţie de PC, setările scanerului şi de alţi factori.
Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Accesorii

Unitate de scanare cu suport plat 
A4 102
Scanaţi cărţi legate, ziare şi suporturi 
media fragile cu formate până la A4 prin 
adăugarea unităţii de scanare opţionale 
cu suport plat 102, uşor de conectat 
prin cablu USB. Unitatea cu suport plat 
funcţionează perfect cu scanerul principal 
într-o operaţie uniformă de scanare 
dublă, permiţându-vă să folosiţi cu 
uşurinţă aceleaşi funcţii de îmbunătăţire a 
imaginilor pentru orice scanare. 

INFORMAŢII GENERALE 
DESPRE PRODUS

Tip Scaner de birou cu alimentare cu coli de hârtie

Unitate de scanare cu senzor Senzor CMOS CIS cu 1 linie

Rezoluţie optică 600 dpi

Sursă de lumină LED RGB

Faţă de scanare Faţă/Verso/Duplex

Interfaţă USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, WiFi IEEE802.11b/g/n

Dimensiuni (l x A x H) Tăvi închise: 291 x 247 x 242 mm
Tăvi deschise: 291 x 600 x 378 mm

Greutate Aprox. 3,3 kg

Cerinţe privind alimentarea 100-240 V c.a. (50/60 Hz)

Consum de energie Scanare: 22,5 W sau mai puţin
Mod inactiv: 3,4 W sau mai puţin
Alimentare oprită: 0,1 W sau mai puţin

Mediu de utilizare 10 - 32,5 °C
Umiditate: 20 - 80 % de umiditate relativă

Conformitate cu standardele 
de mediu

EPEAT Silver

SPECIFICAŢII DE SCANARE

Alb-negru 30 ppm/60 ipm

Color 30 ppm/60 ipm

Rezoluţie de scanare 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi,  
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Mod de ieşire Monocrom (Prag activ, Alb-negru, Remediere defecţiuni, 
Îmbunătăţire avansată a clarităţii textului, Îmbunătăţire 
avansată a clarităţii textului II), Tonuri de gri pe 8 biţi (256 
de niveluri), Color pe 24 de biţi

Regim zilnic sugerat Aprox. 3500 de scanări

SPECIFICAŢII DOCUMENT

Lăţime 50,8 - 216 mm

Lungime 54 - 356 mm

Grosime 20 - 209 g/m2 (0,04 - 0,25 mm)

Mod document lung 3.000 mm max. 
Funcţie de scanare cărţi de 
vizită

Format: 50 x 85 mm sau mai mare
Grosime: max. 0,45 mm

Funcţie de scanare carduri din 
plastic

Format: 54 x 86 mm
Grosime: max. 1,4 mm  
(se acceptă cardurile în relief)

Scanare paşapoarte Grosime maximă 4 mm (prin foaie suport)


