Digitalização rápida
e versátil no
escritório, em casa
e em viagem
P-215
Scanner de Documentos
Pessoal

imageFORMULA P-215 –
o seu parceiro essencial para
digitalização de elevado desempenho,
em qualquer lugar
O scanner alimentado por USB mais
produtivo da sua classe, o P-215 é
realmente do tipo ligar-e-digitalizar,
tanto para utilizadores Mac como
Windows.
Digitalização rápida,
alimentada por USB
O sofisticado imageFORMULA P-215 oferece
a digitalização alimentada por USB mais
rápida na sua classe com velocidades de
frente e verso até 30 imagens por minuto
que podem ser alcançadas usando um só
cabo de ligação USB. O seu Alimentador
automático de documentos de 20 folhas
permite uma digitalização rápida grupos de
páginas, ideal para executivos que precisam
de processar contratos assinados e fechar
negócios.

Facilidade de ligar-e-digitalizar
com o CaptureOnTouch Lite
O P-215 é extramente simples de utilizar –
basta ligar com um cabo USB e começar a
digitalizar! Software CaptureOnTouch Lite
está integrado no P-215 para que não
precise de descarregar controladores ou
software adicional; basta ligar e digitalizar.

VELOCIDADE
P&B

VELOCIDADE
A CORES

CICLO
DE FUNCIONAMENTO
DIÁRIO

ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO DE
DOCUMENTOS

15ppm

10ppm

500 digitalizações/dia

20 folhas

Pequeno e leve

Gestão versátil de suportes de papel

O P-215 é extramente moderno, com um
design elegante em preto e cinzento. O seu
tamanho reduzido torna fácil colocá-lo em
secretárias com pouco espaço disponível,
gavetas ou para utilizar em casa. Pesando
cerca de 1kg é o acessório perfeito para que
executivos em viagem o coloquem na pasta
ou mala de portátil.

O P-215 consegue digitalizar uma variedade
de suportes de papel desde o tamanho A4
tradicional a documentos e fotografias de
tamanhos irregulares. Também apresenta
uma ranhura frontal para cartões, com
ejeção automática de cartão, ideal para
digitalizar cartões de identificação em
plástico e cartões com relevo.

Imagem de qualidade elevada

Criar novas soluções com facilidade

É possível uma qualidade de imagem
elevada através da tecnologia comprovada
de processamento de imagem da Canon,
que permite uma digitalização de resolução
elevada até 600dpi. A clareza de imagem
pode ser levada mais longe graças à
exclusão de cor, redução do efeito moiré
e melhoramento de texto avançado II –
perfeito para garantir uma qualidade de
digitalização de excelência e ideal para criar
PDF pesquisáveis.

Os conjuntos de desenvolvimento de
software para CaptureOnTouch e
CaptureOnTouch Lite, tornam possível
desenvolver aplicações que se integram
diretamente com o P-215, para criar novas
soluções de fluxo de trabalho.

Digitalize diretamente para a “cloud” com o CaptureOnTouch
Para uma maior facilidade no acesso ao documento em qualquer altura, em
qualquer lugar, pode digitalizar diretamente para vários serviços “cloud”. Estes
incluem Evernote, SharePoint e Google DocsTM. É uma excelente forma de
manter fluxos de trabalho simples e eficientes.

Capture uma ideia, inspiração ou experiência e
facilite a partilha dessa informação com
qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo!

O Google Docs é um conjunto de produtos
que lhe permite criar diferentes tipos de
documentos, trabalhar neles em tempo real
com outras pessoas e armazená-los, bem
como a outros ficheiros, online.

Digitalização
para “Cloud”

Torna mais fácil o trabalho das pessoas
em conjunto, a criação de websites, a
partilha informação e a gestão documentos,
desde o início ao fim!

Com extensão SDK. Utilize as ferramentas de
software disponíveis para criar ligação
personalizada à sua aplicação, ou à de
terceiros, com base na “cloud”.

Software
O P-215 inclui controladores ISIS & TWAIN para Windows, e controladores TWAIN para Mac. Estes permitem uma interação simples com a
sua habitual aplicação de imagens. Também tem um conjunto completo de aplicações de software para ajudar os utilizadores a
trabalharem de forma mais eficiente.

Digitalização rápida e precisa
através de um intuitivo
interface de utilizador.
Incorpora um modo
totalmente automático para
digitalização simplificada e
suporta digitalização para
vários formatos de ficheiro,
incluindo PDF, PDF/A, TIFF,
JPEG, BMP e PowerPoint
(PPTX) - ajudando-o a
manter um fluxo de trabalho
simples e eficiente.

Oferece uma portabilidade
única, útil para quando está
em viagem. O software está
integrado no P-215,
permitindo-lhe uma ligação
mais rápida e sem esforço,
sem precisar de instalar
quaisquer controladores ou
aplicações de software.

Esta aplicação de gestão de
ficheiros é reconhecida por
ser intuitiva e de fácil
utilização, tornando simples
o armazenamento,
organização e recuperação
dos documentos digitais.

Software de arquivamento
simples, mas poderoso, para
utilizadores de MAC que lhe
permite armazenar,
organizar e editar os seus
documentos digitais.

Digitalize cartões de visita
para converter e organizar
informação importante
numa base de dados
pesquisável.

Especificações para o Scanner de Documentos Pessoal P-215
Tipo
Sensor de leitura de documento
Resolução Óptica
Fonte de luz
Lado de leitura
Interface
Dimensões
Peso
Requisitos Energéticos

Consumo energético
Ambiente de funcionamento
Cumprimento de Normas
Ambientais
VELOCIDADE DE LEITURA*
(A4, Vertical)
P&B/Escala de cinzentos
Cor
ESPECIFICAÇÕES DO
DOCUMENTO
Largura
Comprimento
Espessura
Documento Longo
Digitalização de cartões
Separação de papel
Capacidade do alimentador
SAÍDA
Resolução
Modo

Scanner de secretária com alimentador de documentos
Sensor de Linha 1 CMOS CIS
600 dpi
LED RGB
Frente/ Trás / Duplex
USB 2.0 de alta velocidade (também suporta alimentação
USB 3.0 bus)
Tabuleiro fechado: 285 (L) x 95 (P) x 40 (A) mm
Tabuleiro aberto: 285 (L) x 257 (P) x 202 (A) mm
Aprox. 1,0Kg
Alimentação por bus USB 2.0: 0,5A (1,0A em combinação
com o cabo USB de alimentação)
Alimentação USB 3.0 bus: 0.9A
Adaptador DC6V CA Opcional. 0,8A
Digitalização: 7,0W (2 x USB 3.0), 4,5W (1 x USB 3.0),
Modo de suspensão: 1,5W Equipamento Desligado: 0,1W
10 - 32,5oC (50 - 90,5oF), Umidade: 25 - 80% HR

FUNÇÕES ESPECIAIS

SOFTWARE INCLUÍDO
Para Windows OS

RoHS e ENERGY STAR
P-215

Para Mac OS

com USB 3.0 / Adaptador CA USB 2.0
200dpi / 300dpi 15ppm / 30ipm
200dpi
10ppm / 20ipm
300dpi
6ppm / 12ipm

12ppm / 14ipm
10ppm / 10ipm
6ppm / 6ipm
Opções

50,8 - 216mm
70 - 356mm
52 - 128g/m² (0,06 - 0,15mm)
Até 1,000mm
54 x 86 x 1,4mm (Suportada digitalização de cartões com relevo)
Método de almofada de separação
20 folhas (64g/m²)
150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi,
600 x 600dpi
Preto e Branco, Difusão de Erro, Melhoria de texto avançada II,
Escala de cinzentos de 8-Bit: (256 níveis), cor de 24 bits, Deteção
automática de cor

Consumíveis
Ciclo de trabalho diário
sugerido

Deteção automática do tamanho de página, Deteção de desvio,
Correção de cor tri-dimensional, Eliminação de cor (RGB),
Deteção automática de cor, Correção de sombra, Melhoramento
de texto, MultiStream, Curva Gama Predefinida, Painel de
digitalização, Pré-digitalização, Rotação de imagem, Ignorar
página em branco, Selecionar lado do documento de digitalização,
Definição de área de digitalização, Orientação de texto,
Digitalização contínua, Aperfeiçoamento de Extremidades,
Redução Efeito Moiré, Evitar derrame extra/Remover fundo,
Preparação de contraste, Deslocamento de cor, Suavização de
fundo, Cortar sombra, Definição de resolução automática
Controlador ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7)
CaptureOnTouch¹
CaptureOnTouch Lite¹
Nuance PaperPort
Presto! Leitor BizCard
Software de extensão para Evernote, Google docs, Sharepoint
Controlador TWAIN (Mac OS 10.5-10.7 / Suporta OS X Lion)
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch Lite
Presto! PageManager
Presto! Leitor BizCard
Software de extensão para Evernote, Google docs, Sharepoint
Servidor de digitalização e impressão Silex C-6600GB
(converte USB para interface de rede), Adaptador CA,
Estojo de transporte
Almofada de separação, Rolo de alimentação
500 digitalizações / dia

1

As ferramentas de desenvolvimento de software estão disponíveis através do programa Canon
Business Solutions Developer – www.canon.europe.com/bsdp

*

A velocidade de digitalização depende da especificação do PC / Mac e da definição de funções

Algumas imagens foram simuladas para maior nitidez de reprodução. Todos os dados são baseados
nos métodos de teste padrão da Canon. Este folheto e as especificações técnicas do equipamento
foram criados antes da data de lançamento do produto. As especificações finais podem ser sujeitas a
alterações sem aviso. TM e ®; Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e /
ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e / ou países.
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