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Canon introduceert scanners die grootse prestaties combineren 
met een klein formaat. De DR-6010C en DR-4010C zijn beide 
compacte afdelingsscanners die in hun klasse toonaangevend 
zijn en gemaakt voor veeleisende opdrachten. Van essentiële 
bedrijfsprocessen tot aan ad hoc bulkwerk op kantoor gaat het 
scannen nu gemakkelijker dan ooit.

Ideaal - als algemene afdelingsscanner  
en bij bedrijfskritische scanprocessen.

Compact, maar krachtig.

Compact, maar buitengewoon 

krachtig

De DR-6010C / DR-4010C is één van de 

kleinste scanners in zijn klasse, maar scant 

wel met een buitengewoon hoge snelheid. 

Door zijn compacte vormgeving past hij op 

ieder bureau.

Gemakkelijk in gebruik

Door het ergonomische design en de 

intuïtieve functies kan iedereen probleem-

loos met de DR-6010C / DR-4010C werken. 

Een ‘easy start guide’ beschrijft stap voor 

stap de installatie en de bediening. Veel 

voorkomende scanopdrachten, zoals het 

produceren van een Searchable PDF of het 

scannen naar e-mail, kunnen met de 

programmeerbare opdrachtknoppen in één 

handeling worden uitgevoerd. Hierdoor kunt 

u een aanzienlijke tijdsbesparing realiseren.



U-vormige of rechte papierbaan

Flexibele verwerking van 

documenten

Door de invoer met een capaciteit van 

100 vel kan de DR-6010C / DR-4010C 

grote batches en diverse typen en formaten 

documenten verwerken.

De standaard U-vormige papierbaan verwerkt 

moeiteloos zakelijke documenten zoals  

A4-rapporten en facturen. Een uitvoer-

lade maakt het mogelijk om ook een 

rechte papierbaan te gebruiken, waardoor 

u documenten zoals geplastificeerde 

kaartjes, rijbewijzen en soortgelijke 

materialen tot 546 g/m² kunt scannen.

Buitengewoon betrouwbaar,  

snel herstel

Met zijn degelijke invoer kunt u vertrouwen 

op de DR-6010C / DR-4010C. Ultrasone 

sensoren detecteren dubbele invoer 

van documenten, zodat u dit snel kunt 

verhelpen.

Verkeerde invoer is snel te corrigeren met 

het Rapid Recovery System. Verwijder 

gewoon het vastgelopen papier en ga  

verder waar u bent gebleven. Dit waarborgt 

een maximale productiviteit.



Uitmuntende beeldkwaliteit

Diverse innovaties staan garant voor de 

voortreffelijke beeldkwaliteit die elke 

scan heeft. De 3-lijns CMOS-sensor 

en de 3-dimensionale kleurcorrectie 

produceert scans met buitengewone 

kleurnauwkeurigheid.

Documenten met achtergrondpatronen, 

lichte tekst (van bijv. een potlood) op lichte 

achtergronden en halftoonachtergronden 

kunnen worden vastgelegd en verbeterd. 

De functie Remove Bleed Through verwijdert 

ongewenste achtergronden en produceert 

zuivere scans met kleinere bestands-

formaten.

Met de DR-6010C / DR-4010C hoeft u geen deadline meer te missen. 
Een innovatieve 3-lijns CMOS-sensor scant met een ongelofelijk hoge 
snelheid. Met diverse productieve functies is elke opdracht ruim voor 
het verstrijken van de deadline voltooid.

Productiviteit met 
de hoogste kwaliteit.

DR-4010C A4-staand – 200 dpi

Dubbel zijdig modus

DR-6010C A4-staand – 200 dpi

Dubbelzijdig modusEnkelzijdig modus Enkelzijdig modus

N.B.:  Dit zijn aanbevolen dagelijkse scanvolumes gebaseerd op 
scansnelheid en veronderstelde dagelijkse gebruiksduur.
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Scannen met hoge snelheid

Als deadlines naderen, kunt u een beroep 

doen op deze snelle afdelingsscanner. Een 

innovatieve 3-lijns CMOS-sensor zorgt 

ervoor dat bij verschillende scaninstellingen 

met de hoogste snelheid wordt gescand.

De DR-6010C scant kleuren-, zwart-wit- en 

grijstintbeelden met een snelheid van maar 

liefst 60 pagina’s per minuut (120 pagina’s 

per minuut in de dubbelzijdig modus).

De DR-4010C scant kleuren-, zwart-wit- en 

grijstintdocumenten met een hoge snelheid 

van 42 pagina’s per minuut (84 pagina’s 

per minuut in de dubbelzijdig modus).



GEAUTOMATISEERDE VERWERKING

Wat u ook wilt scannen, de DR-6010C / DR-4010C is 

uitgerust met een groot aantal functies die uw werk-

zaamheden vereenvoudigen.

Pre-scan

Waarborgt een consistente en nauwkeurige 

beeldkwaliteit. Zodra de eerste pagina is 

gescand, kan de helderheid en het contrast 

interactief worden aangepast om zeker te 

zijn van de allerbeste kwaliteit. Alle volgende 

pagina’s worden vervolgens met dezelfde 

instellingen gescand.

Automatische kleurdetectie

Analyseert de kleuren in gescande 

documenten en scant vervolgens in de 

betreffende kleur- of zwart-wit-instelling. 

Dit maakt de bestanden minder groot en 

bespaart bovendien tijd omdat documenten 

niet eerst gesorteerd hoeven te worden.

Automatische paginaformaatdetectie

Past de scan automatisch aan het formaat 

van het gescande document aan. Dit maakt 

het mogelijk om verschillende documenten 

in één batch te scannen zonder de docu-

menten eerst te hoeven sorteren. Dit be-

spaart kostbare tijd.

Blanco pagina overslaan

Deze functie resulteert in kleinere bestanden 

en bespaart opslagkosten door blanco 

pagina’s in gescande bestanden auto-

matisch over te slaan.

A4

A5



Door een compleet assortiment softwareopties en een 
buitengewone milieuvriendelijkheid is de DR-6010C /  
DR-4010C de productieve keuze voor uw bedrijf.

Efficiënt en 
buitengewoon veelzijdig.

Adobe Acrobat Standard

De toonaangevende applicatie voor 

het maken van PDF-bestanden, Adobe 

Acrobat 9.0, beschikt over krachtige tools 

voor het delen en beveiligen van docu-

menten, het aanbrengen van notities 

en nog veel meer.

CapturePerfect

De DR-6010C / DR-4010C wordt geleverd 

met Canon’s krachtige CapturePerfect 

software waarmee u het scanproces vanaf het 

begin tot aan het eind volledig onder controle 

heeft. Met deze software zet u elk document 

om naar een digitaal bestand met hoge 

kwaliteit. De software biedt een groot aantal 

nuttige functies zoals scan naar print, scan 

naar mail en zelfs een functie die u in staat 

stelt om documenten te scannen voor 

weergave op een projector.

CapturePerfect maakt het mogelijk om 

bestanden met een wachtwoord te beveiligen 

en doorzoekbare PDF-bestanden te creëren. 

Gebruikers vinden documenten sneller terug 

door te zoeken op woorden die in de tekst van 

documenten voorkomen.



Capture Perfect Software 

Development Kit

Er is een Capture Perfect Software  

Develop ment Kit (SDK) beschikbaar  

voor het ontwikkelen van aangepaste 

scan applicaties die zijn afgestemd  

op uw specifieke werkprocessen en  

wensen.

De hostapplicatie controleert  
de DR-scanner(s) met één API  
via CapturePerfect

Energiezuinig

De DR-6010C / DR-4010C bespaart niet 

alleen tijd, maar verbruikt ook minder 

energie. Het is een van de energiezuinigste 

scanners in zijn klasse en kan automatisch 

in- en uitschakelen met de PC waarop de 

scanner is aangesloten. Hierdoor blijft de 

scanner niet per ongeluk ingeschakeld als 

u deze niet gebruikt.

De DR-6010C / DR-4010C 
bespaart niet alleen tijd, maar 
verbruikt ook minder energie.

DR-serie

DR-serie

DR-serie

Softwareapplicatie CapturePerfect

API



    

Technische gegevens : imageFORMULA DR-4010C/DR-6010C

     DR-4010C DR-6010C

 Type Desktopscanner voor losse vellen
 Sensor scaneenheid 3-lijns CMOS CIS-sensor
 Optische resolutie 600 dpi
 LIchtbron RGB LED
 Scanzijde Voorzijde / achterzijde / dubbelzijdig

 Interface Dubbele interface (High Speed USB 2.0 & SCSI-3)

 Afmetingen Lade gesloten: 318 x 278 x 185,5 mm (B x D x H)
  Lade geopend: 318 x 545 x 187 mm (B x D x H) bij U-vormige baan

 Gewicht    Ca. 6,4 kg Ca. 6,5 kg

 Voeding AC 220 - 240 V (50/60 Hz)
 Opgenomen vermogen DR-4010C : scannen: 25 W, sluimerstand: < 3 W (AC 220-240 V)
  DR-6010C : scannen: 30 W, sluimerstand: < 3W (AC 220-240 V)
 Werkomgeving 10 - 32,5°C, luchtvochtigheid: 20 - 80% RL
 Milieueisen RoHS en ENERGY STAR

 SCANSNELHEID¹    DR-4010C DR-6010C

 Staand A4 Z-W/grijstinten 200/300 dpi 42 ppm/84 ipm 60 ppm/120 ipm
  Kleur 200 dpi 42 ppm/84 ipm 60 ppm/120 ipm
    300 dpi 42 ppm/84 ipm 60 ppm/84 ipm

 DOCUMENT-
 GROOTTE   
 Grootte Breedte 53 - 219 mm
  Lengte 70 - 356 mm

     U-vormige baan Rechte baan
 Dikte Automatische invoer 52 - 128 g/m² 52 - 128 g/m²
      (0,06 - 0,15 mm) (0,06 - 0,15 mm)
  Bypass modus  52 - 157 g/m²  52 - 546 g/m²
     (0,06 - 0,20 mm) (0,06 - 0,66 mm)

 Internationale standaard kaart Breedte: 53,9 mm, Lengte: 85,5 mm, Dikte: 0,76 mm
  (alleen rechte baan & Bypass modus)
 Modus voor lange documenten Max. 1000 mm (kan worden aangepast in het configuratiescherm 

van MS Windows panel)
 Papierscheiding Rollensysteem
 Invoercapaciteit (80 g/m²) 100 vel (80 g/m²)
 Uitvoerresolutie 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi,
  300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
 Uitvoermodus
 Binair Zwart-wit/ Error Diffusion / Advanced Text  Enhancement I & II/
  snelle tekstverbetering
 Grijstinten 8-bits (256 niveaus) grijstinten
 Kleur 24-bits kleur

 PRODUCTINFORMATIE  
 Beeldverwerking Automatische paginaformaatdetectie & scheefstandcorrectie
  Blanco pagina’s overslaan
  Tekstrichtingdetectie
  Automatische kleurdetectie
  Kleurverwijdering (R/G/B/aangepast)
  Verbetering (R/G/B/aangepast)
  Moiré-verkleining
  Remove Bleed Through / achtergrondverwijdering
  Zwarte rand verwijderen (witte rand gebruiken)
  Batchscheiding
  Patchcodescheiding (software)
  Perforaties verwijderen
  Folio modus (Scannen van documenten in A3 formaat)
  Scangebied instellen
  MultiStream™

 Apparaat Systeem voor snel herstel
  Ultrasone detectie van dubbele invoer
  Invoer via papiertafel / instelbare invoer via rechte baan of  

U-vormige baan
  Registratie van taken/gebruikers

 MEEGELEVERDE SOFTWARE ISIS- / TWAIN-stuurprogramma’s (Microsoft Windows 2000/  
XP 32-bit & 64-bits/ Vista 32-bits & 64-bits)

  Capture Perfect 3.0
  (Capture Perfect SDK verkrijgbaar via het Canon Business  

Solutions Developer Programme – www.canon-europe.com/bsdp)
  Adobe Acrobat 9.0 standaard

 Opties Barcode Module III

 Verbruiksartikelen Wisselrollenset

 Aanbevolen dagelijkse 
 verbruikscyclus DR-4010C Ca. 5.000 scans per dag
  DR-6010C Ca. 7.500 scans per dag

¹ De scansnelheid is afhankelijk van de specificaties van de PC en de instellingen van functies.

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn 

gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon. Dit folder en de technische gegevens van dit product zijn 

samengesteld voor de introductiedatum van het product. De definitieve technische gegevens kunnen worden 

gewijzigd. ™ en ®: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken  

van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waarin zij actief zijn.
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