
DR-M140

Scanner compacto, 
versátil e poderoso

O scanner Canon imageFORMULA 
DR-M140 é uma solução  compacta 
e versátil para ajudar a reduzir a 
burocracia e melhorar fl uxos de 
trabalho. Com o design inovador, 
manipulação simples e confi ável, 

Solução Corporativa

além de funções avançadas 
de qualidade de imagem, o 
DR-M140 é um dispositivo de 
desempenho para um sistema 
inteligente de captura de docu-
mentos.
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Especifi cações do Documento

Largura 50,8 - 216 mm

Comprimento 54 - 355 mm

Espessura

Caminho em U: 0,04 - 0,15 mm (27 - 128 g/m2)

Caminho reto: 0,04 - 0,3 mm (27 - 255 g/m2)

Digitalização de cartão: 54 x 86 x 1,4 mm (É suportada a 

digitalização de cartão com relevo)

50,8 - 91 mm (Espessura 380 g/m² - 

0,45 mm ou menos)

Modo de Documento 

Longo

3.000 mm Máx.

Separação de Papel Método de rolo de atraso 

(Rolo separador de reversão)

Capacidade do 

Alimentador

50 folhas (80 g/m²)

Saída

Resolução 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 240 dpi, 

300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modo Preto e Branco, Difusão de Erro, 

Melhoramento avançado de texto, 

Melhoramento avançado de texto II, 

Escala de cinza de 8 bits (256 níveis)

Cor de 24 bits, Detecção automática 

de cor

Funções Especiais

- Detecção de desvio - Correção de cor tri-dimensional

- Eliminação de cor (RGB) - Detecção automática de cor

- Melhoramento de texto - Curva Gama Predefi nida

- MultiStream - Rotação de imagem

- Pré-digitalização - Ignorar página em branco

- Código patch - Defi nição de área de digitalização

- Folio - Aperfeiçoamento de extremidades

- Orientação de texto - Eliminar pontos

- Redução Moiré - Ênfase de caracteres

- Suavização de fundo - Defi nição de resolução automática

- Remover sombra - Digitalização de recuperação rápida

- Evitar sangrado extra / Remover fundo

- Detecção automática do tamanho de página

- Detecção de alimentação dupla 

  (Sensor ultrassônico / por comprimento)

Software Incluído

Para Windows OS Controlador ISIS / TWAIN (Windows 

XP Pro / XP Home / VISTA / 7)

CapturePerfect 3.1

CaptureOnTouch

Nuance eCopy PDF Pro Offi ce

Kofax VRS

Opções Unidade de Scanner Plano 101, 

Módulo de código de barras III

Consumíveis Conjunto de troca de rolos

Ciclo de Trabalho 

Diário Sugerido

6.000 digitalizações por dia

Observações
1A velocidade de digitalização depende das características do PC 

e da defi nição das funções.

Especifi cações Gerais

Tipo Scanner compacto com alimentador 

de documentos

Sensor de Leitura Sensor de 1 linha CMOS CIS

Resolução Óptica 600 dpi

Fonte de Luz LED RGB

Modo de Leitura Simplex, duplex

Interface USB 2.0 de Alta Velocidade

OS Suportados Windows® XP Professional (32-bit / 

64-bit), Windows XP Home (32-bit), 

Windows Vista (32-bit / 64-bit), 

Windows 7 (32-bit / 64-bit)

Dimensões (L x P x A)

Bandeja fechada: 313 x 181 x 93 mm

Bandeja aberta 

(Alimentação e trás):

313 x 288 x 93 mm

Peso 2,6 Kg

Requerimento de 

Energia

AC 120 V (60 Hz)

Consumo de Energia

Digitalizando: 25 W ou menos

Modo de hibernação: 1,9 W ou menos

Cumprimentos 

Ambientais

ROHs e ENERGY STAR

Velocidade de Leitura1 (A4, Retrato)

P&B / Escala de cinza 

(200 dpi / 300 dpi):

40 ppm / 80 ipm

Cor (200 dpi / 

300 dpi):

40 ppm / 80 ipm
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Versatilidade
Passagem do papel em U e passagem reta, po-
dendo ler frente e verso em passagem única ou 
pelo vidro de exposição (opcional).
O Canon DR-M140 aliado aos softwares e seus 
modos de digitalização, proporciona diversas 
opções de trabalho em uma solução simples e 
compacta.

Tecnologia inteligente de tratamento de 
papel
O DR-M140 foi concebido para o ajudar man-
ter uma produtividade excepcional. A detecção 
ultrassônica de alimentação dupla identifi ca ra-

Versatilidade em um design compacto

Especifi cações

pidamente erros, enquanto um botão de ignorar 
alimentação dupla lhe permite ‘ignorar e conti-
nuar’ a digitalização em casos especiais – como 
quando digitaliza envelopes ou documentos 
com notas adesivas.

Software abrangentes
Com o scanner DR-M140 vem um conjunto de 
aplicativos de software. Canon  CaptureOnTouch 
ajuda a simplifi car as tarefas de digitalização, e 
o Canon CapturePerfect® oferece recursos avan-
çados de processamento de imagem. Ambos 
também digitalizam para aplicações em nuvem, 
como o Microsoft® SharePoint®, para melhorar a 

integração. Com o VRS Kofax e eCopy Nuance 
PDF Offi ce Pro inclusos, o âmbito das opções de 
leitura aumenta. O scanner DR-M140 vem acom-
panhado com os drivers ISIS® / TWAIN para 
fácil integração com software de captura de ter-
ceiros ou sistemas de gerenciamento eletrônico 
de documentos.

Produtividade e com maior capacidade
O DR-M140 está preparado para digitalizar até 
6.000 documentos por dia sendo capaz de supor-
tar até 50 folhas em seu alimentador e digitaliza-
ção de até 40 / 80 imagens por minuto em todos 
os modos, inclusive no modo cor em 300 dpi.


