A BLI elismerés a Canon szkennereknek
Budapest, 2010. május 3. – A Canon, a digitális képalkotási technológiák egyik vezető vállalata
újabb elismerésben részesült. A világ vezető, független értékelő szervezete, a Buyers Laboratory Inc.
(BLI) két „Outstanding Achievement Awards” díjjal jutalmazta az imageFORMULA DR-9050C és DR6050C szkennerek kiváló szolgáltatásait.
A Canon, a 2009 áprilisában bemutatott A3 lapolvasók tervezése során a nagyobb szkennelési sebesség, a
hatékonyabb energiafelhasználás és az ergonomikusabb kialakítás egyesítését tűzte ki célul a munkahelyi
termelékenység fokozásának érdekében. „Az alacsony ár ellenére a készülék nem szűkölködik képjavító
funkciókban. Többek között automatikus színfelismerést, moaré-csökkentést, a lyukasztási helyek eltávolítását és
fordított képrögzítést kínál, továbbá színkihagyási és szövegjavító funkciókkal is rendelkezik” – mondta Joe
Ellerman, a BLI tesztelője.
„A szervezetek egyre inkább felismerik a hatékony dokumentumszkennelés nyújtotta előnyöket, melyek növelik
a hatékonyságot és az alkalmazottak termelékenységét. A Canon 2009-ben mutatta be díjnyertes lapolvasói
teljes kínálatát, amelyek ötvözik a nagy szkennelési sebességet a csúcsminőségű képfelismerő és képrögzítő
funkciókkal. A modellek így biztosítják a dokumentumok lehető leghatékonyabb digitalizálását” – mondta Sean
Suematsu, a Canon Europe dokumentumszkennelési megoldásokért felelős részlegének igazgatója.
A BLI elismeréssel jutalmazta az imageFORMULA DR-9050C beépített Canon CapturePerfect alkalmazásának
kitűnő szoftverfunkcióit, valamint a modell egyszerű kezelhetőségét. A tesztelők továbbá kiemelték az egy
gombnyomásos szkennelési profilok hatalmas választékát, melyek a hardverről és a vezérlőpultról is elérhetőek.
A BLI szerint az imageFORMULA DR-9050C szkennerek jóval olcsóbban kínálnak nagy beolvasási sebességet,
mint hasonló termelékenységű versenytársaik.
A másik díjat a Canon imageFORMULA DR-6050C készülék kivételes megbízhatósága, egyszerű beállíthatósága,
könnyű kezelhetősége és átlagon felüli termelékenysége érdemelte ki. Az átlagosnál jelentősen alacsonyabb árú
imageFORMULA DR-6050C az alacsony kapacitásigényt kielégítő szkennerekhez képest gazdag képfeldolgozási
szolgáltatást kínál. „A Canon imageFORMULA DR-6050C szinte minden felhasználó számára teljes körű
megoldást nyújt, vezérlőpultja könnyen kezelhető, és sebességkategóriájában a leggyorsabbnak bizonyult a
tesztelt készülékek közül” – tette hozzá Ellerman.
„A termékeink kiváló minőségéért és megbízhatóságáért kapott BLI elismerések megmutatják a Canon lapolvasói
kínálatának erejét. A Canon egy olyan, gyorsan növekvő piacon elégíti ki ügyfelei igényeit és áll helyt sikeresen,
ahol a szervezetek a legjobb lapolvasói teljesítményt keresik a lehető legalacsonyabb áron” – tette hozzá
Suematsu.

