Informação do Produto

Scanner CanoScan LiDE 300 USB Canon
ISO 22 36 12 | Taxa 23% IVA | Scanner acessível,
elegante e compacto para casa ou para o escritório Com
um design elegante, compacto e sofisticado, este scanner
de mesa A4 leve inclui 4 botões EZ de funcionamento
para conferir uma utilização simples e digitalizações sem
quaisquer problemas.

Referência: 0404010

Scanner acessível, elegante e compacto para casa ou para o escritório Com um design elegante, compacto e
sofisticado, este scanner de mesa A4 leve inclui 4 botões EZ de funcionamento para conferir uma utilização simples
e digitalizações sem quaisquer problemas. Perfeito para digitalizações de alta resolução em casa ou no escritório.
Tire partido de um funcionamento fácil com uma ligação USB simples no todo compacto e acessível do CanoScan
LiDE 300.
Os menus complexos são coisa do passado. Os 4 botões EZ de funcionamento proporcionam-lhe as funções de que
necessita com o toque de um só botão, incluindo digitalização para e-mail ou PDF, cópia e ainda digitalização
automática, que seleciona sempre as definições perfeitas para si. Colha os frutos de uma impressionante velocidade
(digitalização A4 de 300 dpi em 10 segundos) e qualidade. Receba digitalizações de até 2400 x 4800 dpi e elimine
distorções com o Auto Document Fix e o Auto Photo Fix¹ para obter resultados nítidos, precisos e perfeitos. ¹Apenas
disponível com Windows.
Benefícios:
Liberte espaço precioso com este scanner compacto, elegante e leve. Basta ligar à porta USB do seu
computador portátil ou PC e começar a digitalizar
Tire partido de um funcionamento fácil e simples com 4 botões EZ de funcionamento. Copie, envie por e-mail,
converta em PDF, digitalize automaticamente e consiga digitalizações perfeitas em todas as ocasiões
Conte com a funcionalidade de digitalização automática para produzir excelentes resultados. A tecnologia de

reconhecimento automático de documentos ajuda a garantir que escolhe sempre as definições corretas para
digitalizar e guardar sem complicações
Trabalhe com o máximo de eficiência com velocidades de digitalização elevadas. Receba uma digitalização
A4 de 300 dpi em apenas 10 segundos e arquive ficheiros PDF de grandes dimensões de forma rápida e fácil,
graças às funções PDF melhoradas
Tire partido do design avançado de tampa em Z para digitalizar documentos e livros volumosos de até 21 mm
de espessura
Consiga uma qualidade impressionante de até 2400 x 4800 dpi e mantenha uma nitidez excecional em toda a
imagem com o Auto Document Fix e o Auto Photo Fix¹

+ Informação
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 36 12
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (36) Dispositivos de entrada para
computadores | (12) Dispositivos alternativos de entrada
IVA: Taxa normal 23% IVA Incluída
Garantia da Marca: 2 anos por defeito de fabrico
Recomendações | Informações : As características e especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso
prévio
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