ScanFront
300/300P
Network Document
Scanners

Uiterst compacte netwerkscanners
om documenten snel en eenvoudig
te scannen en informatie op een veilige
manier binnen het netwerk te delen.

you can

Ruimtebesparend en stijlvol ontwerp
Een stijlvol, robuust ontwerp maakt de ScanFront 300/300P ideaal
voor bedrijven met veel klantcontact. Deze scanners zijn uiterst
compact en direct op het netwerk aan te sluiten. Ze kunnen makkelijk
worden geplaatst in kleine kantoorruimten of op het bureau.

Een turbo voor de productiviteit
De tijdbesparende scansnelheid van 30 pagina’s per minuut plus de
ruime keuze aan opties om documenten via het netwerk te
verzenden, helpt kantoormedewerkers informatie sneller te scannen
en te delen - voor het stroomlijnen van werkprocessen en het
verhogen van de productiviteit van de organisatie.

Gemakkelijk van afstand te beheren
De ScanFront 300/300P zijn met een eenvoudige webbrowser te
gebruiken, te configureren en aan te passen. Met de ScanFront
Administration Tool zijn meerdere apparaten tegelijk te beheren,
zodat de IT-kosten laag blijven.

Duidelijk en gebruiksvriendelijk
Met een groot touchscreen in kleur, één-toets bediening en
gepersonaliseerde opdrachtknoppen zorgt de ScanFront 300/300P
snel, eenvoudig en intuïtief voor fraaie scanresultaten.

Een uitgebreide reeks kenmerken:

•

Uiterst compact ontwerp: kleinste installatie-oppervlak in
deze klasse

•
•

Hoge scansnelheid met 30 ppm (Z&W) of 25 ppm (kleur)

•

Eenvoudige bediening via 8,4 inch touchscreen in kleur en
gebruikersknoppen

•

Geavanceerde, hoogwaardige beveiligingsfuncties: inclusief
vingerafdrukverificatie bij ScanFront 300P

•
•
•

Directe netwerktoegang zonder extra hardware of software

•

Geavanceerde beeldverwerking, inclusief Automatische
kleurdetectie, Folio modus en scannen van lange documenten

•
•

Een 75% lager energieverbruik dan vergelijkbare apparaten

Direct scannen naar e-mail, gedeelde map, FTP, USB opslag
medium, printer en fax

Gemakkelijk van afstand te beheren via admin tool of webbrowser
Aanpassen van bestandsnamen en verzenden van indexbestand
voor naadloze integratie met document management systemen

Aangepaste scanoplossingen en werkprocessen samenstellen met
ScanFront SDK

Technische gegevens: ScanFront 300/300P scanner
Type
Sensor scaneenheid
Optische resolutie
Lichtbron
Scanzijde
Interface
Bedieningspaneel
Vingerafdruksensor
Afmetingen
Gewicht
Vereiste voeding
Opgenomen vermogen
Gebruiksomgeving
Naleving milieurichtlijnen
SCANSNELHEID
(200 dpi, A4, Staand)
Z&W
Grijstinten
Kleur
DOCUMENT
SPECIFICATIES
Breedte
Length
Dikte
Formaat en dikte
visitekaart
Modus voor lange
documenten
Papierscheiding
Invoercapaciteit
Uitvoer
Modus
Uitvoerresolutie

PRODUCTKENMERKEN

Netwerkscanner met invoer per vel
CMOS CIS sensor (1 lijn)
600dpi
RGB LED
Simplex / Duplex / Blanco pagina overslaan / Folio
LAN 10Base-T / 100Base-TX connector
USB 2.0 x 4 voor USB-geheugen, USB-toetsenbord, USB-muis
8,4-inch (800 x 600) TFT LCD kleurenaanraakscherm
Sweep-type optische sensor (alleen ScanFront 300P)
Lade gesloten: 310 (B) °— 161 (D) °— 215 (H) mm
Lade open: 310 (B) °— 297 (D) °— 565 (H) mm
Circa 3,6 kg
100 - 240 V AC (50/60 Hz)
Scannen: 30 W of minder, Slaapstand: 1 W of minder,
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder
10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Luchtvochtigheid: 20 - 80% RL
RoHS and ENERGY STAR
ScanFront 300

ScanFront 300P

30ppm / 60ipm
30ppm / 56ipm
25ppm / 25ipm

30ppm / 60ipm
30ppm / 60ipm
25ppm / 40ipm

FUNCTIES
Scannen naar map
Scannen naar e-mail

Scannen naar FTP
Scannen naar fax
Scannen naar printer
Scannen naar
USB-geheugen
GEBRUIKERS
VERIFICATIE

MEEGELEVERDE
SOFTWARE
Software Tools

50.8 - 216mm
53,9 - 355,6 mm
Automatische invoer: 52 - 209 g/m2 (0,06 - 0,25 mm)
Bypass modus: 40 - 209 g/m2 (0,05 - 0,25 mm)
Formaat: 53,9 x 85,5 mm
Dikte: niet meer dan 300 g/m2 (0,76mm)
(Kaarten met gebosseleerde letters worden ondersteund)
Max. 1.000 mm

Verbruiksmaterialen
Dagelijkse bedrijfscyclus

Scheefstandcorrectie, Automatische formaatdetectie, Ultrasone
detectie van dubbele invoer (alleen ScanFront 300P), Blanco pagina
overslaan, Tekstrichtingdetectie, Beeldrotatie, Kleur verwijderen
(RGB) / verbeteren (RGB), Voorkomen van doordrukken van
achterzijde / verwijderen van achtergrond, Scannen van
Folio-formaat, Aanpassen van bestandsnaam, Aanpassen van
indexbestand
Ondersteund protocol: SMB
Ondersteund protocol: SMTP
SMTP verificatie: Ondersteund
Ondersteunde server: MS Exchange Server, Sendmail, Postfix, Lotus
Domino Server
Ondersteund protocol: FTP
Ondersteunde FTP server: IIS, ProFTPD, VSFTP
Via FAX server en FAX service provider (SMTP)
Via ScanFront Extended Service
Ondersteund bestandssysteem: FAT16 / FAT32
Met verificatie van apparaat
Met verificatie van server: Simple / Active Directory
Met verificatie van vingerafdruk (alleen ScanFront 300P):
Sweep-type optische sensor
Geen software (of extra hardware) vereist voor gebruik van
ScanFront Administration Tool
ScanFront Extended Service
ScanFront Software Development Kit (SDK)*
Wisselrollenset
Ca. 3.000 scans per dag

*Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Canon-vestiging of bezoek de
webpagina Canon Business Solutions Developer Programme op www.canon-europe.com/bsdp.

Houderrol
50 vel (80 g/m2)
Zwart-wit, Foutdiffusie, Geavanceerde tekstverbetering (II),
256-niveaus grijstinten (8-bits), 24-bits kleur, Automatische
kleurdetectie
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi,
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen.
Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon. Dit leaflet en deze
specificaties van het product zijn opgesteld voor de introductiedatum. De uiteindelijke technische
gegevens kunnen zonder kennisgeving zijn gewijzigd. ™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen
zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor
de markten en/of landen waar zij actief zijn.
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