
DR-C125

Conserve espaço na sua mesa 
de trabalho com um scanner 
de design leve e fi no.

Compacto mas sem perder a velo-
cidade e a qualidade, o DR-C125 
oferece digitalização de 25ppm 
em cor e em P/B e compatibilida-
de com Windows e Mac.

Corporativo

O DR-C125 trás um design 
inovador, elegante e leve com 
redução da bandeja de saída, 
liberando ainda mais espaço 
na sua mesa de trabalho.
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Digitalização de 

Páginas

Simplex / Duplex, Pular página em 

branco, Folio

Modos de 

Digitalização

Preto e branco, Erro difusão, 

Melhoramento avançado de 

texto, Melhoramento avançado 

de texto II (somente para Windows), 

escala de cinza de 256 níveis, 

24-bit de cor

Resolução Óptica De 150 x 150 dpi até 600 x 600 dpi

Velocidade de 

Escanea mento1 

(A4, retrato, 200 dpi)

Cor e PB: 25 ppm (simplex) / 50 ipm 

(duplex)

Interface Hi-speed USB 2.0

Sistema Operacional 

Suportado

Windows XP 32 e 64 bit / Windows 

Vista 32 e 64 bit / Windows 7 32 e 

64 bit e Mac OS 10.4-10.6

Ciclo Diário 

Recomendado2

5.000 escaneamentos

Funções de Digitalização

- Deskew (Desvio)

- Detecção de Alimentação Dupla

- Melhoramento Avançado de Texto

- Pular Página em Branco

- Pré-digitalização

- Detecção Automático do Tamanho do Papel

- Separação de Lotes

- Eliminação de Cor

- Melhoramento de Cor

- Reconhecimento da Orientação do Texto

- Pré-defi nição da Curva de Cor

- Modo Folio

- Redução de Moire

- Suavização de Fundo

Software Embutidos

- Para Windows: ISIS / TWAIN driver, 

CaptureOnTouch, Presto! BizCard, 

Omnipage, PaperPort, eCopy PDF 

Pro Office, Evernote2

- Para Mac OS X3: TWAIN driver, CaptureOnTouch, 

 Presto! BizCard, Presto!, 

PageManager, Evernote2

Requerimento de 

Energia

AC100 até 127V (50 / 60 Hz)

Consumo de Energia

- Digitalizando: 12.7 W máximo

- Modo Sleep: 1.8 W máximo

Opcionais Exchange Roller Kit (rolo de 

alimentação e rolo de retardo)

Flatbed Unit 101

Dimensões (L x P x A) 300 x 217 x 156 mm (com bandeja 

de alimentação fechada)

Peso 2.6 kg

Observações
1A velocidade de digitalização atual pode variar dependendo da 

confi guração do sistema e PC.
2A instalação é feita via internet.
3Requer Mac OS X 10.4.11 ou superior.

Tipo Scanner compacto de mesa

Alimentação de 

Documentos

Alimentador automático 

de documentos (ADF)

Tamanho do Documento

- Papel Comum: - Largura: 50.8 - 216 mm

- Comprimento: 53.9 - 356 mm

- Modo de documento longo até 

3.000 mm

- Alimentação de documentos pelo 

Caminho reto: 70 mm ou menos

- Catões de Visita: - 50 x 53.9 ou maior

- Somente alimentação vertical

- Cartões Plásticos: - 53.9 x 85.5 mm (padrão ISO)

- Somente alimentação horizontal 

e caminho reto

- Cartões em relevo podem ser 

escaneados

Espessura e Peso dos Documentos

- Papel Comum: - Caminho em U: 52 - 128 g/m² 

(0.06 até 0.15 mm)

- Caminho reto: 40 - 209 g/m² 

(0.05 até 0.25 mm)

- Cartões de Visita: - 300 g/m² (0.35 mm) ou menos

- Cartões Plásticos: - 0.76 mm ou menos

Capacidade de 

Alimentação

Pilha de 6 mm (incluindo ondulações) 

ou 30 folhas de 80 g/m²

Elemento de 

Digitalização

Sensor CMOS CIS

Fonte de Luz RGB LED
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Scanner com Corpo Compacto e Estreito
O design vertical e o caminho em U, não 
requer espaço para os documentos ejetados e 
oferece o maior desempenho com economia 
de espaço.
É possível digitalizar uma variedade de docu-
mentos com os dois tipos de ejeção possíveis. 
Use a passagem em U para digitalizar e ejetar 
documentos de papel padrão sem consumir 
espaço adicional em frente ao scanner.
Você pode mudar para saída reta com um 
simples movimento da alavanca para a digitali-
zação de documentos de maior espessura que 
não podem ser ejetados pelo caminho em U.

Um novo padrão para scanners compactos

Especifi cações

Software Dedicado
O software CaptureOnTouch fornecido com 
os scanners da série DR, foi redesenhado com 
uma interface mais simplifi cada para uma 
digitalização mais suave e rápida, tanto para 
ambiente Windows, quanto para Mac.

Multiplas Opções de Formatos de 
Arquivo para Servir a Diferentes 
Propósitos
Os formatos PDF, JPEG, TIFF, BMP (somente 
Windows) e PPTX (somente Windows) são 
suportados.

Suporte para arquivo PDF de Alta 
Compressão
Você pode usar a função de alta compressão 
para armazenar documentos com muitas páginas 
em um único arquivo PDF de Alta Compressão.

Arquivos PDF Contendo Resultados 
de OCR
Você pode executar OCR durante a operação 

de digitalização e adicionar informações de texto 
aos arquivos PDF criados, permitindo assim, uma 
pesquisa em todo o texto da imagem digitalizada.

Suporte Padrão para PDF/A
O scanner suporta a criação de arquivos PDF no 
formato PDF/A, um formato de arquivo desenvol-
vido como padrão internacional para arquiva-
mento de longo prazo de arquivos eletrônicos.

Compatibilidade Evernote / SharePoint
Evernote / SharePoint foram adicionados como 
uma opção de destino de saída para imagens 
digitalizadas.

Mais espaço 
livre!

Scanner convencional DR-C125

Caminho
em U

Caminho
reto


