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Voordelen
•  Hoge productiviteit tot 60 ipm scannen in kleur en een grote ADF voor 60 vel

•  Flexibele connectiviteitsopties opties voor Wi-Fi- en USB-connectiviteit met 
pc en smart devices

•  Eenvoudige bediening met het grote kleurentouchscreen en directe Netwerk 
PUSH-scanfunctie

•  Robuuste vormgeving voor de ultieme betrouwbaarheid en voor workloads 
tot wel 3.500 scans per dag

•  Automatische intelligente verwerking met OCR-, Barcode-, 2D Code-
herkenning

•  Veelzijdige en betrouwbare papierverwerking van een breed scala aan 
documenten, waaronder paspoorten en ID-kaarten

•  CaptureOnTouch Pro-software voor eenvoudige, maar krachtige tools voor 
verwerking en integratie

3.500
aanbevolen max. 
aantal scans per 

dag

30
pagina's per 

minuut in kleur

De compacte imageFORMULA DR-S130-desktopscanner is geschikt voor kleine 
bedrijven en kantoren en biedt flexibele USB- en Wi-Fi-connectiviteit, evenals een 
LCD-kleurentouchscreen voor eenvoudige, intuïtieve bediening.



Ontdek snel, betrouwbaar en hoogwaardig scannen met eenvoudige bediening via het grote 
kleurentouchscreen. Wi-Fi- of USB-interfaceopties bieden flexibele connectiviteit voor handig 
gebruik in alle soorten scantoepassingen en omgevingen.

imageFORMULA DR-S130

BETROUWBARE, VEELZIJDIGE INVOER 
 
Scan verschillende documenttypen, met 
grote, zware invoer en scheidingsrollen om het 
scannen van meerdere soorten documenten 
te vereenvoudigen. Scan verschillende 
soorten documenten in batches, van dun tot 
dik, bijvoorbeeld plastic ID-kaarten, kaarten 
met reliëf en zelfs paspoorten. Met ultrasone 
detectie van dubbele invoer kunt u er zeker van 
zijn dat alle documenten worden gescand en er 
geen informatie verloren gaat.

EFFICIËNTIE 
 
Dankzij scannen met één druk op de knop 
kunt u opdrachten vooraf configureren zodat 
ze met een druk op een knop op het grote 
4,3 inch LCD-kleurentouchscreen worden 
uitgevoerd. Gebruikers kunnen moeiteloos 
naar verschillende bestemmingen scannen. 
Dankzij de functie voor PUSH-scannen kunt 
u afbeeldingen rechtstreeks van uw scanner 
naar uw bestemming scannen. 

HOGE PRODUCTIVITEIT, ROBUUST ONTWERP 
 
Bespaar kostbare tijd met snelle kleurenscans 
tot 60 afbeeldingen per minuut en een grote 
documentinvoer die batches van 60 vel in 
één enkele bewerking kan scannen. Dankzij 
het robuuste ontwerp van de DR-S130 kunt u 
zwaardere taken uitvoeren, met maximaal 3.500 
scans per dag.

CONNECTIVITEIT 
 
Voor flexibel thuisgebruik of als gedeeld 
apparaat in kantoorteams: de DR-S130 kan 
wireless verbinding maken met het netwerk 
of via een USB-interface met een computer. 
Scan uw documenten met uw smartphone of 
scan rechtstreeks vanaf uw pc of MacBook. 



OPTIMALE BEELDKWALITEIT 
 
Dankzij de krachtige beeldverwerkingsfuncties 
levert de DR-S130 resultaten van consistent 
hoge kwaliteit. Functies zoals automatische 
kleurdetectie, herkenning van de tekstrichting, 
automatische detectie van het papierformaat 
en vervormingcorrectie besparen u kostbare 
tijd zonder dat u instellingen hoeft aan te 
passen. Met de modus Active Threshold kunt 
u verschillende documenten scannen en 
verwerken zonder dat u instellingen hoeft te 
wijzigen, ongeacht of ze vervaagde tekst of een 
achtergrond met patroon hebben. Zo bespaart 
u kostbare tijd. 

INTUÏTIEF SCANNEN 
 
CaptureOnTouch Pro biedt een 
gebruiksvriendelijke interface met 
eenvoudige bediening via pictogrammen. 
U kunt eenvoudig snelkoppelingen voor 
taakknoppen configureren voor vaak 
uitgevoerde scantaken om documenten op 
te slaan en naar meerdere bestemmingen te 
verzenden, waaronder cloudservices. Scan 
en scheid batches documenten automatisch 
in afzonderlijke bestanden met verschillende 
methoden, waaronder zonale OCR-, 
streepjescode- en 2D-codeherkenning. Voer 
indexgegevensbestanden uit voor eenvoudigere 
integratie in bestaande workflows en 
documentbeheersysteem.

Modus Active Threshold gebruiken
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TECHNISCHE 
SPECIFICATIES
TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

Plastic pasjes scannen Formaat: 54 x 86 mm
Dikte: minder dan 1,4 mm  
(Ondersteuning voor gebosseleerde kaarten)

Paspoorten scannen Tot 4 mm dikte (met scanhoesje)
Papierscheiding Rollensysteem

Invoercapaciteit 60 vel (80 g/m2)

SPECIALE KENMERKEN Barcode-module (alleen Windows), 2D Code-module 
(alleen Windows), automatische detectie van 
paginaformaat, scheefstandcorrectie, driedimensionale 
kleurcorrectie, kleuruitval (RGB), kleurverbetering (RGB), 
automatische kleurdetectie, schaduwcorrectie, 
MultiStream, aanpasbare gammainstellingen, lege pagina's 
overslaan, foliomodus, scangebied instellen, batchscheiding 
met blanco pagina's (alleen Windows), moiré-verkleining, 
kleurdoorloop voorkomen/achtergrond verwijderen, 
contrast bijstellen, achtergrondverfijning, schaduwen 
bijsnijden, automatische resolutie-instellingen, loslaten van 
dubbele invoer, detectie dubbele invoer (ultrasone sensor / 
op lengte)

MEEGELEVERDE SOFTWARE

Windows-besturingssystemen ISIS /TWAIN Driver (Windows 8.1/ 10. Windows Server 2012 
R2 / Server 2016, Server 2019) 
CaptureOnTouch Pro 
CaptureOnTouch-taakprogramma 
Tool voor het instellen van een wireless verbinding

Mac OS Mac TWAIN-driver (Mac OS 10.13, 10.14 en 10.15 of nieuwer)
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch-taakprogramma 
Tool voor het instellen van een wireless verbinding 

CONSUMABLES Wisselrollenset, scanhoesje voor paspoort,
Hoesje voor A4-documenten

ACCESSOIRES Flatbed Scanner Unit 102

Disclaimers

De scansnelheid kan variëren, afhankelijk van de PC-omgeving, scannerinstellingen en 
andere factoren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires

A4 Flatbed Scanner Unit 102
Voeg de optionele Flatbed Scanner Unit 
102 toe via een USB-kabel, zodat u ook 
ingebonden en kwetsbare documenten 
tot A4-formaat moeiteloos kunt scannen. 
De flatbedscanner werkt naadloos 
met de scanner samen, zodat u vanuit 
twee scanbronnen kunt scannen en 
op iedere scan dezelfde functies voor 
beeldverbetering kunt toepassen. 

ALGEMENE PRODUCT 
 
INFORMATIE

Type Desktopscanner voor losse vellen papier

Sensoreenheid voor scannen 1-lijns CMOS CIS-sensor

Optische resolutie 600 dpi

Lichtbron RGB LED

Scanzijde Voorzijde / achterzijde / dubbelzijdig

Interface USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Afmetingen (b x d x h) Lades gesloten: 291 x 247 x 242 mm
Lades open: 291 x 600 x 378 mm

Gewicht ca. 3,3 kg

Voedingsvereisten AC 100-240 V (50/60 Hz)

Stroomverbruik Scannen: 22,5 W of minder
Slaapstand: 3,4 W of minder
Stroom uitgeschakeld: 0,1 W of minder

Gebruiksomgeving 10 - 32,5 °C
Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV

Naleving milieurichtlijnen EPEAT Zilver

SCANSPECIFICATIES

Zwart-wit 30 ppm / 60 ipm

Kleur 30 ppm / 60 ipm

Uitvoerresolutie 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi,  
 
300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi

Uitvoermodus Zwart-wit (Active Threshold, zwart-wit, foutdiffusie, 
geavanceerde tekstverbetering, geavanceerde 
tekstverbetering II), 8-bits grijstinten (256 niveaus), 24-bits 
kleur

Aanbevolen dagelijkse 
bedrijfscyclus

ca. 3500 scans

DOCUMENTSPECIFICATIES

Breedte 50,8 - 216 mm

Lengte 54 - 356 mm

Dikte 20 - 209 g/m2 (0,04 - 0,25 mm)

Modus voor lange 
documenten

Max. 3000 mm 

Visitekaartjes scannen Formaat: 50 x 85 mm of groter
Dikte: minder dan 0,45 mm


