
Efi ciência e agilidade 
em gerenciamento 

de arquivos. 

 Alta Velocidade e 

Qualidade de Digitalização

 Alto Ciclo de Digitalização

 Detecção Automática 

do Tamanho de Papel

 Baixo Consumo de Energia

imageFORMULA
DR-9050C
DR-7550C
DR-6050C

Scanners de Documentos

Os imageFORMULA DR-9050 / DR-7550C / DR-6050C são scanners de alta velocidade 

que proporcionam imagens com precisão e qualidade superior. Possuem ferramentas 

que facilitam e agilizam os processos de gerenciamento de grandes quantidades de 

documentos, com soluções fl exíveis de digitalização que torna mais rápida e prática 

a inclusão de arquivos. Por isso, são ideais para empresas que querem reduzir o 

armazenamento e manuseio físico e melhorar a pesquisa de documentos com rapidez 

e sem complicação.

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



Consumo de Energia
- Digitalizando 83 W
- Modo de Espera 2,7 W

Ciclo de Digitalização Diário
- 9050C Aprox. 18.000 digitalizações

- 7550C Aprox. 15.000 digitalizações

- 6050C Aprox. 12.000 digitalizações
Software Inclusos CapturePerfect 3.0 e ISIS / TWAIN Driver
Funções - Detecção Automática de Cor

- Detecção Automática de Tamanho da Página
- Ordenação de folhas
- Contador de Páginas
- Gavetas para Três Posições
- Pré Digitalização
- Prevenção de Sangrado / Remover Fundo
- Remoção de Furos
- Recuperação Rápida de Sistema
- Pular Páginas em Branco
- Detecção de Grampo
- Função MultiStream
- Modo Folio
- Reorientação do Texto
- Detecção Ultrassônica de Alimentação de Folhas Dupla

Opcionais - Exchange Roller Kit
- Barcode Module III
- Imprinter Unit
- Patchcode Decoder

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

Tipo Scanner Duplex de Produção Colorido
Alimentador de Documentos Automático ou Manual
Tamanho do Documento Largura: 51 - 305 mm

Comprimento: 71 - 432 mm
Modo de Documento Longo: 3.000 mm (Máx.)

Gramatura e Espessura 
do Documento

- Alimentação Automática 49 - 203 g/m2 (0,06 - 0,25 mm)
- Alimentação Manual 41 - 256 g/m2 (0,05 - 0,3 mm)

Capacidade de Alimentação
- 9050C / 7550C 500 folhas
- 6050C 300 folhas

Tons de Cinza 8 bits
Cor 24 bits
Elementos de Leitura 3 linhas CMOS
Fonte de Luz LED RGB

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

Eliminação de Cor RGB e Personalizada
Resolução Óptica 600 x 600 dpi
Resolução de Digitalização 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 dpi
Velocidade de Digitalização
P&B, Cor e Escala de Cinza* Simplex Duplex

- 9050C 112 ppm 225 ipm
- 7550C 90 ppm 180 ipm
- 6050C 70 ppm 140 ipm

Interface USB 2.0 / SCSI-III
Drivers do Scanner ISIS / TWAIN (Windows® 2000 / XP / Vista)
Dimensões (A x L x P) 480 x 531 x 315 mm
Peso Aprox. 23 kg

Especifi cações imageFORMULA DR-9050C  DR-7550C  DR-6050C
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Funções importantes

Digitalização de uma grande variedade de documentos sem emendas

Estes scanners garantem uma boa digitalização de uma grande variedade de tipos de 

documentos incluindo documentos grossos, formulários multi-folhas e documentos fora 

do padrão – desde cartão de visitas até  11” x 17”. Existem três métodos de alimentação: 

Alimentação Automática , Alimentação Manual ou Alimentação Manual Contínua.

Detecção de grampos

A função de deteccção de grampo do scanner pára a digitalização assim que o sensor de-

tecta alguma folha grampeada. Os sensores detectam os cantos grampeados das folhas 

e emitem uma mensagem de erro, interrompendo o trabalho.

Pular página em branco

Útil quando a digitalização de lotes incluem documentos de face única ou frente e verso 

misturados, esta função remove automaticamente as páginas em branco tornando o 

arquivo mais compacto.

Papel fi no

Papéis padrão

Papel grosso

Cartão

Livro

Papéis com 
tamanhos variados

Modo de Alimentação Manual

Direção da 
Alimentação

Rolo de alimentação / Rolo retardo

Sensor Direito

Sensor Esquerdo

Direção da Alimentação

Vista de cima Lateral

O sensor detecta o movimento irregular da 
folha de cima e para a alimentação

Original Desligado

Página em branco 
desnecessária

Ligado

Eliminação de Cores (R/G/B e Personalizada)

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. Em alternativa, pode ser útil reforçar uma cor do 

documento para tornar mais visível uma informação (red, green, blue ou cor selecionada 

pelo usuário) utilizando a função Color Enhancement.

Customizado
Escolha uma gama 
de cor para ser re-
tirada da imagem 
digitalizada.

Vermelho

Verde

Azul


