Snelle, ultraslanke
scanner voor
mobiele gebruikers
en thuisgebruik
P-208II
Draagbare documentscanner
(met optionele WU10 Wi-Fi Unit)

you can

Met zijn automatische
documentinvoer voor
10 vel, snelle dubbelzijdige
scanfunctie en optionele
Wi-Fi verbinding is dit de ideale scanner om uw
productiviteit te maximaliseren, waar u ook werkt.
De lichte en uiterst draagbare P-208II scanner is
nauwelijks groter dan een normale liniaal. Voor
mobiele gebruikers en thuisgebruik is dit dan ook
de perfecte keus.
Mobiel scannen zonder compromis
De imageFORMULA P-208II voorziet
zakelijke reizigers en kantoormedewerkers
van indrukwekkend snelle dubbelzijdige
scans, tot 16 ipm bij 200 dpi. Altijd en
overal productief werken dankzij de
geïntegreerde automatische documentinvoer voor 10 vel, waarmee documenten
bestaande uit meerdere pagina’s, zoals
contracten, in één handeling kunnen
worden gescand. Met een gewicht van
slechts 600 gram en een afmeting
nauwelijks langer of breder dan een
normale liniaal is de P-208II klein en licht
genoeg om overal mee naartoe te nemen.
Voor optimale flexibiliteit is de P-208II niet
alleen geschikt voor Mac-computers en pc's,
maar ook voor Apple iOS en mobiele
Android-apparaten.*
* Indien aangesloten op het accessoire WU10.

ZWART-WIT
SNELHEID

KLEUR
SNELHEID

DAGELIJKSE
BEDRIJFSCYCLUS

AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER

8 ppm / 16 ipm

8 ppm / 16 ipm

100 scans per dag

10 vel

Het gemak van plug-en-scan
met CaptureOnTouch Lite
Maak gebruik van de handige 'auto-start'
functie: sluit de USB-kabel aan en u kunt
meteen beginnen met scannen!
CaptureOnTouch Lite software is in de P-208
geïntegreerd, dus hoeft u geen drivers of
andere software te downloaden. Gewoon
aansluiten en scannen.

Intuïtieve beeldverwerking
Met de uitgebreide verzameling
geïntegreerde beeldverwerkingsfuncties
behaalt u resultaten van topkwaliteit. De
P-208II biedt automatische kleurdetectie,
tekstrichtingdetectie en tekstverbetering om
uw gescande beelden te optimaliseren. De
functie Full Auto Mode past daarbij de beste
instellingen op uw documenten toe en
levert supersnelle resultaten.

Alle soorten documenten scannen
De P-208II is geschikt voor het scannen van
een uitgebreide reeks materialen en is
daarmee het perfecte accessoire voor thuisen zakelijk gebruik. Zakelijke gebruikers
kunnen nu overal naast standaard
A4-documenten, zoals contracten, ook
afwijkende formaten en materialen scannen
zoals visitekaartjes of kaarten met reliëf.

Ultraslank en licht

De P-208II is tevens ideaal voor
thuisgebruikers. De scanner is perfect
geschikt voor het scannen van bonnen en
rekeningen, en met de functie 'Picture
Mode' kunnen oude foto's nauwkeurig
worden gescand.

Documentinvoer voor 10 vel,
met dubbelzijdige scanfunctie

Scan met de optionele Wi-Fi Unit WU10 rechtstreeks en draadloos naar
smartphones, tablets en pc’s.
Optionele Wi-Fi Unit WU10

Delen via applicaties/werkprocessen in de cloud

De Wi-Fi unit WU10 maakt het mogelijk om draadloos naar mobiele
apparaten te scannen, zodat er geen kabelverbinding met het
netwerk meer nodig is. Met de Wireless Connection Setup Tool en
de software Network Monitor kunnen bedrijven tevens draadloos
naar pc's scannen. De WU10 is voorzien van een oplaadbare
Lithium-ion batterij, waarmee tot 400 beelden kunnen worden
gescand als de batterij volledig is geladen. De unit wordt eenvoudig
via USB op de mobiele scanner van Canon aangesloten en levert zo
overal en altijd snelle scans.

CaptureOnTouch Mobile App
Scan rechtstreeks naar een iPhone®, iPad® en Android-apparaat 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.

imageFORMULA
P-208II en WU10

Rechtstreeks naar pc's/mobiele apparaten
scannen

Download de gratis CaptureOnTouch Mobile App via Google
Play (Android-gebruikers) of de Apple App Store (iOSgebruikers).

Effectieve en intuïtieve software die uw productiviteit verhoogt
De P-208II is de perfecte partner voor Mac- en Windows-systemen. Een reeks h
 oogwaardige software zorgt dat
uw scanner maximale productiviteit levert.

Plug-ins voor cloudservices
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
verzenden (voor Windows en Mac).

De software CaptureOnTouch en
CaptureOnTouch Lite beschikken
over plug-ins voor verbinding
met cloud- en ECM-services zoals
Evernote, Google Drive™,
Microsoft SharePoint®, SugarSync,
OneDrive (alleen voor Windows)
en Dropbox.

Uitzonderlijk draagbaar en overal inzetbaar. Dankzij de
geïntegreerde software biedt de P-208II snelle en moeiteloze
connectiviteit zonder eerst drivers of applicaties te moeten
installeren (voor Windows en Mac).

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

De intuïtieve
gebruikersinterface
met pictogrammen
van CaptureOnTouch

Verbeterde connectiviteit met
de cloud

Technische gegevens: imageFORMULA P-208II
Type
Scansensor
Optische resolutie
Lichtbron
Scanzijde
Interface
Afmetingen
Gewicht
Elektrische aansluiting
Energieverbruik
Bedrijfsomgeving
Naleving van wet- en
regelgeving m.b.t. het milieu

Desktop documentscanner
2-lijns CMOS CIS-sensor
600 dpi
RGB LED
Voor / achter / dubbelzijdig
High Speed USB 2.0
Lade gesloten: 312,5 (B) × 56,5 (D) × 40 (H) mm
Papieropvang geopend: 312,5 (B) × 89,5 (D) × 40 (H) mm
Circa 600 gram
Via USB (500 mA)
Scannen: 2,5 W, Slaapstand: 1,5 W, Uitgeschakeld: 0,5 W
10 – 32.5oC (50 - 90,5oF), luchtvochtigheid: 25 – 80% RL

(A4, staand)

DOCUMENTFORMATEN
Breedte
Lengte 70 – 356 mm
Dikte
Karton scannen
Papierscheiding
Invoercapaciteit

MEEGELEVERDE SOFTWARE
Voor Windows

RoHS en ENERGY STAR

		
SCANSNELHEID1			

Zwart-wit/grijstinten
Kleur
		

PRODUCTKENMERKEN

P-208II
Enkelzijdig

200 dpi / 300 dpi
200 dpi
300 dpi

8 ppm
8 ppm
6 ppm

Dubbelzijdig
16 ipm
16 ipm
12 ipm

50.8 – 216 mm
52 – 209 g/m² (0,06 – 0,22 mm)
54 x 86 x 1,4 mm (scannen van karton met reliëfdruk
ondersteund)
Scheidingskussen
10 vellen (64 g/m²)

UITVOER
Resolutie
150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi,
		
600 x 600 dpi
Modus	Zwart-wit, Advanced Text Enhancement II, 8-bits grijstinten
(256-niveaus), 24-bits kleur

		
		
		

 utomatische detectie paginaformaat, scheefstandcorrectie,
A
3-dimensionale kleurcorrectie, automatische kleurdetectie,
schaduwcorrectie, tekstverbetering, vooringestelde gammacurve,
scanpaneel, prescan, beeldrotatie, blanco pagina overslaan,
scanzijde document selecteren, instelling scangebied,
tekstrichting, continu scannen, rand verbeteren, moiréreductie,
doordruk voorkomen/achtergrond verwijderen, contrastinstelling,
achtergrond afvlakken, schaduw knippen (aan/uit instelbaar),
geschikte correcties voor foto's toepassen, automatische detectie
van dubbele aanvoer (op lengte)
ISIS /TWAIN Driver (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8)
CaptureOnTouch2
CaptureOnTouch Lite2
Presto! BizCard Reader
Plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, OneDrive en Dropbox

Voor Mac
TWAIN Driver
		
CaptureOnTouch2
		
CaptureOnTouch Lite2
		
Presto! BizCard Reader
		
Plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®,
SugarSync, Dropbox
Opties
Canon Wi-Fi Unit WU10
		
Silex C-6600GB Scan-and-Print Server
		Draagtas
Verbruiksartikelen
Aanbevolen dagelijkse
bedrijfscyclus

Scheidingskussen
100 scans per dag

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

1

2

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

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle
gegevens zijn gebaseerd op Canon's standaard testmethoden. Deze folder en de technische
gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. 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 waarin zij actief zijn.

Technische gegevens: optionele Wi-Fi Unit WU10
Type
Afmetingen: (b x d x h)
Gewicht
Interface
Stroomvoorziening	
Scans per lading:
		
Energieverbruik

Optionele Wi-Fi en voedingeenheid
125 x 71 x 31,7 mm
Hoofdunit: 125 g / Batterij: 44,5 g
USB-poort voor aansluiting op de scanner
IEEE802.11b/g/n
AC-adapter of Lithium-ion batterij
(A4, 200 dpi, kleur) 400 scans (bij volle lading)
Maximaal stroomverbruik: 13,2 W / voeding uitgeschakeld: 0,5 W

Wi-Fi specificaties
Bedrijfsmode		 Via access point / via router (station)
Gegevenssnelheid:
(theoretische waarden)
IEEE802.11b: Max. 11 Mbps
			 IEEE802.11g: 54 Mbps
			 IEEE802.11n: 300 Mbps
Frequentie		 2,4 GHz
Wi-Fi beveiliging		 WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WEP (64/128-bits)
			 WPS (instelling voor beschermde Wi-Fi) Ondersteund
Meegeleverde software	
Voor Mac en Windows
Canon Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor
Ondersteuning voor mobiele OS		
Mobiele apps beschikbaar voor Android en Apple iOS
Verbruiksartikel		 Lithium-ion batterijpakket LP-E10
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