A Canon bemutatta az iparág leggyorsabb,
kétoldalas, hordozható lapolvasóját
A Canon, a digitális képalkotási technológiák egyik vezető vállalata bejelentette a leggyorsabban fejlődő,
személyi lapolvasó szektor felhasználóinak szánt Canon imageFORMULA P-150 készüléket, amely a piac
leggyorsabb A4 méretű hordozható lapolvasója.* Az imageFORMULA P-150 kategóriájában egyedülállóan egy
olyan beépített szoftverrel rendelkezik, amely bármely számítógépen lehetővé teszi az azonnali szkennelést. USB
felületén keresztül gyors lapolvasást biztosít, és automatikus dokumentumadagolója egyszerre 20 lapot képes
kezelni.
A stílusos megjelenésű Canon imageFORMULA P-150 15 lap/perc (30 kép/perc) beolvasási sebességével kétszer
olyan gyors, mint a hozzá legközelebb álló versenytársa. Mivel egyike a piacon elérhető legkisebb kétoldalas, A4
méretű lapolvasóknak, tökéletesen megfelel a sokat utazó, az irodai és az otthoni felhasználók igényeinek
egyaránt. Az imageFORMULA P-150 szkennert hihetetlenül egyszerű kezelhetőségének köszönhetően bárki
azonnal használhatja, továbbá a professzionális szkennervezérlő alkalmazásokból is azonnal meghajtható a
mellékelt TWAIN és ISIS drivereknek köszönhetően.
Az új Canon szkenner tökéletes eszköz azoknak az utazó üzletembernek, akiknek például egy üzleti út során
sürgősen vissza kell juttatniuk bizonyos dokumentumokat az irodába. A megrendelők, megbízások, szerződések,
havi egyenlegek, számlák, szállítólevelek, űrlapok, fényképek vagy kézzel írott jegyzetek bárhol beolvashatók és
elküldhetők. Canon imageFORMULA P-150 megfelel számos iparági szektor elvárásainak, beleértve a banki,
biztosítási, kormányzati, egészségügyi, szállítmányozási, távközlési vagy oktatási szektort, ahol a dokumentumok
archiválása, előkeresése és tárolása létfontosságú. A kompakt méret azonban ne tévesszen meg senkit: a
készüléket 500.000 beolvasási ciklusra tervezte a gyártó. Ez a mennyiség mintegy 50 irattári szekrény teljes
papírmennyiségének digitalizálására biztosít stabil erőforrást. A valós idejű képalkotás minőségi pontosságát a
Canon a felső kategóriában már megszokott beépített driver funkcionalitással biztosítja. Alapfunkcióként
paraméterezhető az automatikus lapméret felismerés, olvasati irányba forgatás, kereteltávolítás, fejlett
szövegkiemelés, üresoldal felismerés-kihagyás, színfelismerés, Moire-hatás szűrése, színkiejtés és színkiemelés.
„A Canon új hordozható lapolvasója kategóriájának a leggyorsabb és legkönnyebb terméke. Modern, fekete
selyemfényű burkolata tükrözi, hogy piacvezető vállalat vagyunk a képalkotási technológiák, az innováció és a
stílus vonatkozásában egyaránt. A Canon imageFORMULA P-150 kompakt kivitelével és USB kapcsolatról
működő gyors lapolvasási képességével növeli a dolgozók termelékenységét, hiszen bárhol beolvashatják a

dokumentumaikat, és egy gombnyomással eljuttathatják azokat az irodába” – mondta Pataki Tamás, a Canon
Hungária Kft. dokumentumkezelő megoldásokért felelős üzletágvezetője.
A beépített CaptureOnTouch Lite szoftver segítségével a felhasználók bármilyen asztali vagy hordozható
számítógépen használhatják a lapolvasót, illesztőprogram vagy más alkalmazáscsomag telepítése nélkül. Az
azonnali szkennelés érdekében a készülék a CaptureOnTouch szoftver normál verzióját is tartalmazza, amely
lehetővé teszi az egyszerű és gyors feladatvégzést, és az egy gombnyomásos lapolvasást. Segítségével egyetlen
kattintással létrehozhatók a PDF, TIFF, JPEG vagy BMP képállományok.
A mellékelt szoftvercsomag része továbbá a névjegykártyák beolvasásához használható BizCard Reader
alkalmazás, valamint a Paperport szoftver a dokumentumok egyszerű iktatásához, kezeléséhez és kereséséhez.
A Canon imageFORMULA P-150 Magyarországon már most elérhető. Javasolt végfelhasználói ára 90.000 forint.

A berendezést a Magyar Grafika szerkesztőségében teszteltük.
Archiválási célokra kiválóan alkalmas, valóban gyors, praktikus berendezés.

