Új, Macintosh-kompatibilis Canon üzleti szkennerek
Budapest, 2009. október 28. – A Canon, a digitális képalkotási technológiák egyik vezető vállalata bemutatta új, az
Apple operációs rendszerével kompatibilis üzleti dokumentum-lapolvasóit, az imageFORMULA DR-2010 és DR-2510M
készülékeket. Az új modellek megfelelnek a kreatív és az általános üzleti felhasználók igényeinek egyaránt.
Az új, imageFORMULA DR-2010 és DR-2510M szkennereknek köszönhetően a Macintosh rendszert használó Canon
ügyfelek is hozzáférhetnek az eddig csak a Windows környezeten keresztül elérhető professzionális olvasási
technológiákhoz. Az egyszerűen használható, kompakt készülékek lapolvasási tulajdonságai megegyeznek a Windows
rendszerhez készült DR-2010C és DR-2510C modellekével.
„A Canon folyamatosan arra törekszik, hogy új lehetőségekkel és technológiákkal bővítse lapolvasó családjának kínálatát.
A Windows rendszerhez készült DR-2010C és DR-2510C készülékek kialakításuk és funkcionalitásuk következtében igen
népszerűek, így biztosak vagyunk abban, hogy az új eszközök Macintosh környezetben is megállják a helyüket” –
mondta Sean Suematsu, a Canon Europe dokumentumbeolvasó megoldásokért felelős európai igazgatója.
„A Gartner közelmúltban közzétett előrejelzése szerint az Apple 2008. és 2011. között megduplázza részesedését a
számítógépek piacán Észak-Amerikában és Nyugat-Európában* egyaránt. A grafikus tervezés, az építészet és a média
világa mellett az általános üzleti szegmensben is egyre elterjedtebb a Macintosh rendszerek alkalmazása, amely Canon
számára kulcsfontosságú növekedési területet jelent a következő években. A DR-2010M és DR-2510M készülékek csupán
az első lépések a Mac üzleti környezet felé, mivel a kereslet növekedésével tovább folytatjuk a kompatibilis termékek
fejlesztését” – tette hozzá Suematsu.
A nagysebességű DR-2010M és a DR-2510M üzleti szkennerek akár percenként 20, illetve 25 lap színes kétoldalas
beolvasására is képesek. A kisvállalkozásoknak szánt DR-2010M optimális megoldás az azonnali beolvasási feladatokhoz,
míg a DR-2510M szkennert az általános irodai piac nagyobb, speciális beolvasási feladataihoz fejlesztették.
A két kompakt lapolvasót a Windows rendszerrel kompatibilis modellektől csupán a fényes fekete megjelenés, valamint a
telepített szoftver különbözteti meg. A csomag tartalmazza a Canon új, gyors és könnyű lapolvasásoz kifejlesztett
CaptureOnTouch szoftverét; egy hasznos fájlrendszerező eszközt, a Presto! PageManager programot; valamint a Presto!
BizCard alkalmazást, amely az üzleti kapcsolattartási információk konvertálására és kezelésére alkalmas. A DR-2010M és a
DR-2510M készülékek sokoldalúságát növeli, hogy Windows környezetben is használhatók, mivel tartalmazzák Windows
ISIS és TWAIN illesztőprogramot, illetve a CaptureOnTouch program Windows-kompatibilis verzióját is.
A Canon imageFORMULA DR-2010M és DR-2510M készülékek Magyarországon 2009. október 1-től vásárolhatók meg.

