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Ultraslanke ontwerp voor
moeiteloos scannen

Snelle scans van hoge kwaliteit

Moeiteloos scannen met de zeer compacte en 
intelligente imageFORMULA DR-C225 / DR-C225W– 
ideaal voor kleine kantoren en andere omgevingen 
waar de ruimte beperkt is. De ingebouwde Wi-Fi 
van de DR-C225W maakt draadloos scannen vanaf 
smartphones, tablets en pc’s mogelijk. 

Verhoog uw productiviteit

De eenvoudige ‘one-touch’ scanfunctie van de 
DR-C225/W vermindert oponthoud en zorgt voor 
optimale productieniveaus. Wanneer de scanner 
wordt gestart, wordt tevens automatisch de software 
CaptureOnTouch opgestart en bent u binnen 
enkele seconden gereed om te scannen. Canon tilt 
innovatie naar een nieuw niveau met het intuïtieve 
invoerconcept van de scanner. Gebruikers kunnen 
hun documenten zo met de bedrukte zijde naar 
boven invoeren.

DR-C225 DR-C225W

Ultracompacte 
desktopscanner

KLEUR
SNELHEID

25ppm

DAGELIJKSE
BEDRIJFSCYCLUS

1.500 scans per dag

AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER

30 vel

Wi-Fi 
scanner

KLEUR
SNELHEID

25ppm

DAGELIJKSE
BEDRIJFSCYCLUS

1.500 scans per dag

AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER

30 vel



COMPACTE, SNELLE EN STIJLVOLLE SCANNERS

Slank profiel, unieke vormgeving

Met het innovatieve en 
ruimtebesparende verticale 
J-baan ontwerp creëert 
de DR-C225/W de nieuwe 
standaard voor ultracompacte 
desktopscanners. Dankzij 
de verticale J-baan worden 
documenten verticaal in- en 
uitgevoerd en neemt het scannen 
geen extra bureauruimte in 
beslag. De kabels en poorten zijn 
aan de zijkant geplaatst, zodat 
beide scanners plat tegen een 
muur of zelfs op een plank kunnen 
worden gezet om zoveel mogelijk 
ruimte te besparen.

Uiterst veelzijdig en betrouwbaar

De DR-C225/W is geschikt 
voor uiteenlopende soorten 
documenten. Schakel de 
papierinvoer over op een rechte 
papierbaan om probleemloos 
A3-documenten (in foliomodus), 
dik papier, kaarten met reliëf 
en documenten met een lengte 
tot 3 meter te scannen. De 
betrouwbare ultrasone detectie 
voor dubbele invoer registreert 
onmiddellijk wanneer er meerdere 
vellen tegelijk worden ingevoerd 
en voorkomt dat belangrijke 
informatie verloren raakt of wordt 
weggelaten.

Eenvoudig en intuïtief scannen

De uitgebreide reeks intuïtieve 
functies van de DR-C225/W is 
er volledig op gericht om de 
scanprocedure zo makkelijk 
mogelijk te maken. Om u 
tijd en moeite te besparen, 
past de Full Auto Mode (bij 
gebruik van de software 
CaptureOnTouch) automatisch 
de beste instellingen toe 
voor de belangrijkste 
documentparameters, zoals 
tekstrichting, detectie van 
paginaformaat, kleur en 
resolutie, en blanco pagina’s 
overslaan.

Snelle scans van hoge kwaliteit

De DR-C225 levert 
indrukwekkende snelheden 
bij dubbelzijdige scans, terwijl 
de productiviteitverhogende 
DR-C225W met Wi-Fi zorgt 
dat documenten rechtstreeks 
naar en vanaf Smart-apparatuur 
kunnen worden gescand. 
Dankzij de CMOS CIS (Contact 
Image Sensor) wordt een 
hoogwaardige beeldkwaliteit 
geleverd, met goed leesbare 
tekst voor verbeterde 
nauwkeurigheid van OCR 
(optische tekenherkenning).

 



KRACHTIGE SOFTWARE, GERICHT OP INTEGRATIE EN PRESTATIE

Intuïtieve scansoftware waarmee snel en eenvoudig 
kwalitatief hoogwaardige resultaten worden behaald. 
Met de pictogrammen in de gebruikersinterface van 
CaptureOnTouch kan naar meerdere bestandsindelingen 
worden gescand, waaronder PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, 
PPTX en PNG. CaptureOnTouch kan gescande informatie 
tevens rechtstreeks naar datamanagementsystemen en 
cloudapplicaties verzenden (voor Windows en Mac).

SCANNEN MET WI-FI NAAR SMARTPHONES, PC’S EN CLOUDAPPLICATIES

DR-C225W

De DR-C225W met geïntegreerde Wi-Fi technologie levert 
efficiënte functionaliteit voor batchscans naar mobiele en smart 
apparatuur, waarmee de klantervaring wordt verbeterd. Door 
de Canon Wireless Connection Setup Tool/Network Monitor 
te downloaden, kunt u tevens draadloos vanaf uw pc scannen 
en kan de DR-C225W draadloos door meerdere afdelingen 
worden gedeeld.

CaptureOnTouch Mobile App

Scan rechtstreeks naar een iPhone®, iPad® en Androidapparaat 
met de gratis CaptureOnTouch Mobile App. Met zijn 
geavanceerde beeldverwerkingsfuncties, zoals automatische 
formaatdetectie, scheefstandcorrectie en blanco pagina’s 
overslaan, levert deze app een consistente en hoogwaardige 
beeldkwaliteit

Een krachtige en gebruiksvriendelijke pc-applicatie voor het 
maken, bewerken en converteren van PDF om nog effectiever 
te kunnen samenwerken (alleen voor Windows).

Scan visitekaartjes en rangschik belangrijke informatie in een 
doorzoekbare database (voor Windows en Mac).

Deze applicatie voor bestandsbeheer staat bekend om zijn 
intuïtieve en gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface 
en maakt het gemakkelijk om digitale documenten op te slaan, 
te beheren en terug te vinden (alleen voor Windows).

Converteer originele papieren documenten naar bewerkbare 
elektronische bestanden met OCR (alleen voor Windows).

Eenvoudige, maar krachtige archiveringssoftware voor Mac-
gebruikers, voor het opslaan, rangschikken en bewerken van 
digitale documenten (alleen voor Mac).

imageFORMULA 
DR-C225W

Scan directly to PC/Mobile 
devices

   Shared to cloud-based 
applications / workflows
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• 
Technische gegevens imageFORMULA DR-C225/DR-C225W

Type Desktop documentscanner

Scansensor 1-lijns CMOS CIS-sensor

Optische resolutie 600 dpi

Lichtbron RGB LED

Scanzijde Voor / achter / dubbelzijdig

Interfaceq High Speed USB 2.0
IEEE802.11 b/g/n

Afmetingen Lade gesloten: 300 (B) mm × 156 (D) mm × 220 (H) mm
Papieropvang geopend: 300 (B) × 235 (D) × 339 (H) mm

Gewicht Circa: 2,7 kg (DR-C225W: 2,8 kg)

Elektrische aansluiting AC 100 – 240V (50 / 60Hz)

Energieverbruik Scannen: 12,8 W of minder, Slaapstand: 1,9 W of minder,
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder (DR-C225)
Scannen: 15,1 W of minder, Slaapstand: 4,1 W of minder,
Uitgeschakeld: 0,3 W of minder (DR-C225W)

Bedrijfsomgeving 10 – 32.50C (50 - 90,50F), luchtvochtigheid: 20 – 80% RL

Naleving van wet- en
regelgeving m.b.t. het milieu

RoHS en ENERGY STAR

SCANSNELHEID1 DR-C225/DR-C225W
USB-verbinding

DR-C225W
 (AP/ST – Wi-Fi mode))

(A4, staand, 200 dpi) zwart-wit 25 ppm / 50 ipm 25 ppm / 50 ipm

Grijstinten 25 ppm / 50 ipm 25 ppm / 50 ipm 

 Kleur 25 ppm / 50 ipm 25 ppm / 50 ipm

DOCUMENT FORMATEN J-baan rechte papierbaan

Breedte 50,8 mm – 216 mm 50,8 mm – 216 mm

Lengte 70 mm – 356 mm 53,9 – 356 mmq

Dikte 0,06 mm – 0,15 mm 
(52 - 128 g/m²)

0,05 mm - 0,25 mm 
(40 - 209 g/m²)

Lang document Tot max. 3.000 mm (te 
selecteren in configuratiescherm 
van MS Windows)

Karton scannen 53,9 x 85,5 x 0,76 mm (karton 
met reliëfdruk ondersteund)

Foliomodus 216 mm x 297 mm (max)

Visitekaartjes  Breedte: 49 mm – 55 mm
Lengte: 85 mm – 91 mm

Papierscheiding Houderrol (set wisselrollen)

Invoercapaciteit 30 vellen (80 g/m²)

UITVOER

Resolutie 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi,  
400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Modus Zwart-wit, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement I, 
Advanced Text Enhancement II (Advanced Text Enhancement 
I niet beschikbaar met Mac-driver), 8-bits grijstinten 
(256-niveaus), 24-bits kleur, automatische kleurdetectie

WI-FI GEGEVENSSNELHEID IEEE802.11b: Max. 11Mbps 
IEEE802.11g: Max: 54Mbps 
IEEE802.11n: Max: 300Mbps

WI-FI BEVEILIGING Verificatiemodi: Open, Shared, WPA (PSK), WPA2 (PSK) 
Coderingsprotocol: WEP (64/128), TKIP/AES

PRODUCTKENMERKEN Automatische detectie paginaformaat, scheefstandcorrectie, 
3-dimensionale kleurcorrectie (gedeeltelijk door driver), 
kleuruitval (RGB), kleurverbetering (rood), automatische 
kleurdetectie, tekstverbetering, multistream, vooringestelde 
gammacurve, scanpaneel, prescan, tekens benadrukken, 
schaduw wissen, beeldrotatie, blanco pagina overslaan, 
scanzijde document selecteren, folio, instelling scangebied, 
detectie tekstrichting, achtergrond afvlakken, schaduw knippen 
(aan/uit), systeem voor snel herstel, detectie van dubbele invoer 
(ultrasone sensor / op lengte), functie Full Auto Mode

MEEGELEVERDE SOFTWARE

Voor Windows ISIS / TWAIN Driver (Windows XP/ VISTA / 7 / 8 / 8.1 /10)
CaptureOnTouch2 
Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W)
Nuance eCopy PDF Pro Office 
Nuance PaperPort 
Presto! BizCard Reader 
Plug-in: Microsoft SharePoint®, Evernote, Google Drive™, 
Dropbox, OneDrive, SugarSync

Voor Mac TWAIN Driver 
CaptureOnTouch2 
Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W) 
Nuance eCopy PDF Pro Office 
Presto! PageManager 
Presto! BizCard Reader 
Plug-in: Microsoft SharePoint®, Evernote, Google Drive™, 
Dropbox, SugarSync

Opties A4 Flatbed 1013 
A3 Flatbed 2013 
Silex C-6600GB – Scan and Print Server3 
Silex SX-DS-4000U2 – USB Device Server3

Verbruiksartikelen Wisselrollenset

Aanbevolen dagelijkse 
bedrijfscyclus

1.500 scans per dag

1  De scansnelheid is afhankelijk van de configuratie van uw systeem en de technische gegevens 
van uw PC.

2       De kits voor softwareontwikkelaars zijn verkrijgbaar via Canon Business Solutions Developer 
Programme – www.canon.europe.com/bsdp

3 Deze opties zijn uitsluitend beschikbaar voor de DR-C225.

A3 Flatbed Scanner Unit 201 A4 Flatbed Scanner Unit 101

Optionele flatbad voor andersoortige 
documenten

Breid uw scanner uit met de optionele 
Flatbed Scanner Unit 101 voor documenten 
tot A4, of Flatbed Scanner Unit 201 voor 
A3, zodat u ook ingebonden en kwetsbare 
documenten moeiteloos kunt scannen. 
De flatbedscanners worden aangesloten 
via USB en werken naadloos samen met 
de DR-C225, zodat u in één handeling 
vanuit twee scanbronnen kunt scannen 
en op iedere scan dezelfde functies voor 
beeldverbetering kunt toepassen.
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