
81MAGYAR GRAFIKA 20 05/5

CanoScan LiDE 60, CanoScan LiDE 25
A KÉT ÚJ SZKENNERREL KÖZVETLENÜL PDF-ÁLLOMÁNYBA MENTHETŐK 
A BEOLVASOTT DOKUMENTUMOK

A Canon – a fényképezési és képalkotási tech-
nológiák egyik vezető vállalata – két új, főként
kezdő modellként ajánlott lapolvasóval jelent
meg a hazai piacon is. Az elegáns kivitelű ké-
szülékek rendkívül vékonyak (a CanoScan LiDE 60

mindössze 40 mm, a CanoScan LiDE 25 pedig
csupán 34 mm magas), a speciális, Z-alakú 
fedéllel a vaskos, nehezen kezelhető dokumen-
tumok is egyszerűen beolvashatók.

Mindkét modell képes a beolvasott képek vagy
szövegoldalak közvetlen PDF-állományba történő
mentésére: egyetlen gombnyomással elindítha-
tó a beolvasás, a másolás vagy az e-mail melléklet
bevitele. A Canon saját fejlesztésű LiDE (LED
Indirect Exposure) szenzortechnológiája kitűnő
képminőséget biztosító 1200×2400 dpi felbontást
kínál, az eszközök tápellátása az USB-kábelen tör-
ténik. 

Közvetlenül PDF-állományba

A felhasználók az eredeti dokumentumokról kon-
vertáló szoftver nélkül készíthetnek PDF-állomá-
nyokat (Portable Document Format), ami jelentő-
sen felgyorsítja az irodai munkát. Az automatikus
karakterfelismerő (OCR = Optical Character Recog-
nition) funkcióval a beolvasott szöveg egyszerűen
beágyazható a már létező PDF-állományokba,
így megkönnyíthető a későbbi szerkesztés és kere-
sés. A beolvasott oldalak egyszerűen átrendezhető-
ek, az utólag beszkennelt lapok pedig könnyen be-
illeszthetőek a korábban elkészített PDF-fájlokba. 

Nagyobb felbontás – 48 bites színmélység

Az 1200×2400 dpi felbontással és a 48 bites szín-
mélységgel rendkívül pontos színreprodukció és
részletgazdagság érhető el. A Canon optikai tech-
nológiákban szerzett tapasztalata garantálja a ki-
váló eredményt mind a finom rajzolatú ábrák,
mind pedig a részletgazdag fotók szkennelésekor.

Csak egy gombnyomás

A LiDE 60 és a LiDE 25 fejlesztésekor az egyszerű
használhatóság volt az egyik legfontosabb szem-
pont. A készülékek előlapján lévő EZ nyomó-
gombokkal egyetlen mozdulattal elindítható a
beolvasás, a másolás vagy az elektronikus levél
mellékleteként csatolandó fájl szkennelése.

A LiDE 60 negyedik EZ nyomógombjával a PDF-
állományba történő beolvasás közvetlen indítha-
tó el, de a Canon Toolbox szoftverrel az EZ gom-
bok funkciói megváltoztathatók, testre szabha-
tóak, így a felhasználó a leggyakrabban használt
feladatokat rendelheti a gombokhoz. A kényelme-
sen használható, Z-alakú fedélnek köszönhető-
en mindkét szkennerrel vaskos dokumentumok,
nagyméretű könyvek és egyedi méretű dokumen-
tumok is beolvashatók, mivel a fedél ilyenkor is
biztosítja a szükséges nyomóerőt. 

Minőségi szoftverek

A funkcióik teljes kihasználásához a LiDE 60 és
a LiDE 25 szkennerek mellé kiváló karakterfelis-
merő (OCR) és képkezelő szoftvereket csomagol-
tak: a Caere OmniPage SE, illetve az ArcSoft Photo-
Studio mindkét készülék mellett alaptartozék.

A ScanGear szoftvermeghajtó szolgáltatásai
közé tartozik a QARE (Quality Automatic Retouching
and Enhancement) Level 3 képjavítás. A QARE
Level 3 néhány kattintással automatikusan hely-
reállítja a fakult fotók színeit, a szkennelt képről
eltávolítja a por- és karcolásnyomokat, valamint
csökkenti a filmeknél tapasztalható szemcsézett-
séget. A felhasználóbarát kezelőfelülettel a szoft-
ver egyszerűen használható, és megtakarítja a ma-
nuális retusálás időrabló munkáját.

Apró, de fontos újdonság, hogy a ScanGear im-
már önállóan is használható szoftvermeghajtó,
vagyis a felhasználónak a szkenneléshez és a ké-
pek mentéséhez nem kell TWAIN-kompatibilis
alkalmazást indítania.


