
GIẢI PHÁP 
QUÉT NHỎ GỌN HIỆN NAY 
VỚI KẾT NỐI KHÔNG DÂY

Lý tưởng cho mọi văn phòng làm việc 
với thiết kế kiểu thẳng đứng 
nhỏ gọn và kết nối không dây 
cho kết quả chất lượng cao.  

Máy quét tờ rời để bàn
Đường chữ U Rộng: 50,8 đến 216 mm, Dài: 70 đến 356 mm
Đường thẳng Rộng: 50,8 đến 216 mm, Dài: 53,9 đến 356 mm
 Sử dụng chế độ Long Document để quét tài liệu dài đến 3000mm.
50 x 53,9 mm hay lớn hơn. Chỉ nạp theo chiều dọc.
53,9 x 85,5 m (�êu chuẩn ISO). Danh thiếp dập nổi có thể quét được.
Đường chữ U 52 đến 128 g/m2 (0,06 đến 0,15mm)
Đường thẳng 40 đến 209 g/m2 (0,05 đến 0,25mm)
300 g/m2 (0,35 mm hay ít hơn)
0,76 mm hay ít hơn
Tự động nạp giấy
Xấp 6mm hay 30 tờ giấy định lượng 80 g/m2
CMOS CIS
LED (đỏ xanh, xanh dương)
Một mặt, Hai mặt, Bỏ qua trang trắng, Hình ảnh liền kề
Trắng đen, giảm lỗi (error diffusion), 256 cấp độ xám, cải thiện chất lượng văn bản nâng 
cao (advanced text enhancement), advanced text enhancement II, màu 24-bit
150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
25 ppm (trang/phút)
50 ipm (ảnh/phút)
USB 2.0 tốc độ cao
Windows Driver ISIS / TWAIN, CaptureOnTouch v4, Wireless Setup Tool (chỉ có trên  
 DR-C225W II) , Network Monitor chỉ có trên DR-C225W II)
 Driver ISIS / TWAIN, CaptureOnTouch v4, Wireless Setup Tool (chỉ có trên  
 DR-C225W II) , Network Monitor chỉ có trên DR-C225W II)
300mm x 156 mm x 220mm với khay nạp tài liệu đóng
DR-C225 II: Xấp xỉ 2,7kg, DR-C225W II: Xấp xỉ 2,8kg
AC100 - 240V (50/60 Hz)
Khi quét: 12,8 W hay ít hơn, Chế độ nghỉ: 1,8 W hay ít hơn, Lúc tắt nguồn: 0,5 W hay ít hơn
Khi quét: 15,6 W hay ít hơn, Chế độ nghỉ: 4,4 W hay ít hơn, Lúc tắt nguồn: 0,5 W hay ít hơn
10oC đến 32.5oC
20% đến 80% RH
Bộ quét phẳng 101/201 (chỉ hỗ trợ DR-C225 II); bộ lô cuốn Exchange Roller kit
IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Băng tần 2.4 GHz 
IEEE802.11b: hệ thống DS-SS, IEEE802.11g: hệ thống OFDM 
IEEE802.11n: hệ thống MIMO-OFDM 
IEEE802.11b: Lên đến 11 Mbps, IEEE802.11g: Lên đến 54 Mbps
IEEE802.11n: Lên đến 300 Mbps
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP, AES)
WEP (64/128 bit)
WPS



Cảm biến phát sóng âm

               Chiều nạp giấy

Cảm biến nhận sóng âm

GIẢI PHÁP QUÉT TÀI LIỆU NHỎ GỌN, TỐC ĐỘ QUÉT VÀ 
CHẤT LƯỢNG CAO CÙNG TÙY CHỌN KẾT NỐI KHÔNG DÂY

MÁY QUÉT VĂN PHÒNG VỚI TÍNH NĂNG MẠNH MẼ VÀ TOÀN DIỆN

THIẾT KẾ CÁCH TÂN TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIẤY ĐÚP ĐÁNG TIN CẬY

NẠP GIẤY NGỬA MẶT LINH ĐỘNG

QUÉT TÀI LIỆU TỐC ĐỘ CAO

Thiết kế độc đáo và sáng tạo với kiểu dáng thẳng đứng, 
dòng máy quét văn phòng imageFORMULA DR-C225 II và 
DR-C225W II* chiếm ít không gian trên bàn làm việc trong 
khi vẫn thực hiện việc quét hiệu quả. Đứng đầu là tốc độ 
quét lên đến 25 trang/phút ** cho cả tài liệu màu hay 
trắng đen, khay nạp giấy của máy quét có thể chứa nhiều 
loại giấy khác nhau. Tính năng Capture OnTouch mới cải 
thiện hiệu suất công việc và giúp việc quét tài liệu văn 
phòng hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. 
*DR-C225W II chỉ bán ở một số thị trường nhất định
** Theo khổ A4, dọc, 200dpi (một mặt)

Một khi được đưa vào máy, tài liệu sẽ theo đường dẫn 
hình chữ U và đi ra ở mặt trước của máy. Chính thiết kế 
đường đi theo chiều thẳng đứng này mà thiết bị sẽ hạn 
chế chiếm dụng không gian ở phía đầu ra tài liệu. Khi quét 
tài liệu giấy dày hoặc danh thiếp, bạn có thể chuyển đổi 
đường đi tài liệu theo chiều thẳng một cách dễ dàng.

Khi tài liệu được nạp vào máy, sẽ có hai cảm biến sóng âm 
trên và dưới kiểm tra giấy đầu vào. Khi bị đúp giấy, khay 
nạp giấy sẽ tự động ngưng nạp, giảm thiểu trường hợp 
mất dữ liệu trong quá trình quét.

Khi quét, người dùng sẽ dễ dàng xác định tài liệu đúng 
chiều với mặt đã in. Nó cho phép người dùng có thể kiểm 
tra việc xem trước bản quét trên màn hình hiển thị và xác 
nhận đúng trật tự quét, đặc biệt khi quét tài liệu nhiều 
trang khác nhau.

Máy quét
truyền thống

Tiết kiệm
không gian

Đầu ra giấy

Máy quét
DR-C225 (W) II

Một mặt  (trang/phút)
độ phân giải 200dpi

Trắng đen/
Xám

Trắng đen/
XámMàu Màu

Hai mặt  (ảnh/phút)
độ phân giải 200dpi



DỄ DÀNG SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH

CHẾ ĐỘ AP (Access Point Mode – tự phát Wi-Fi)

Máy quét kết nối với máy tính, điện thoại thông 
minh và máy tính bảng bằng cách tự phát Wi-Fi. 
Người dùng có thể quét hình ảnh sang các thiết bị 
thông minh này dễ dàng với việc nhận diện và kết 
nối với máy quét được thực hiện thông qua một 
thiết bị thứ ba khác.  

KẾT NỐI THÔNG QUA MẠNG WI-FI 
(CHẾ ĐỘ MÁY TRẠM)

Ở chế độ này, máy quét sẽ kết nối với máy tính, 
điện thoại thông minh hay máy tính bảng thông 
qua mạng nội bộ không dây, và cho phép bạn chia 
sẻ máy quét giữa các thiết bị trong mạng này. Tính 
năng kết nối WPS còn giúp việc kết nối mạng 
nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giao diện trực quan và tiện dụng hơn:
Giao diện được thiết kế theo kiểu bảng với các biểu tượng 
lớn dễ đọc và thân thiện với người dùng. Các thành phần 
trên bảng điều khiển này cũng đơn giản hóa hơn. Hai 
phương thức quét tài liệu gồm quét hàng ngày và quét tức 
thời được đưa ra để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người 
dùng. Cũng như chế độ “quét tiêu chuẩn” khi việc quét và 
xuất tài liệu có thể được tùy chỉnh độc lập, có thêm chế độ 
quét “Scanning Shortcut” cho phép chọn lựa chế độ quét 
và xuất tài liệu với các cấu hình đã được thiết lập trước, và 
cho phép quét nhanh chỉ với một thao tác nhấn chuột. 
Hình ảnh sau khi quét có thể chỉnh sửa được, loại bỏ hoàn 
toàn việc quét lại nếu dữ liệu quét không đạt như mong 
muốn. Bạn có thể quét lên đến 3 đầu ra cùng lúc. 

Cải thiện tính năng kết nối đám mây
Kết nối đến các dịch vụ đám mây bây giờ trở nên toàn diện 
hơn. Ngoài những dịch vụ đám mây như Evernote, Share-
Point và Google Drive, còn có các dịch vụ lưu trữ đám mây 
khác như SugarSync, OneDrive và Dropbox.

TÍNH NĂNG KẾT NỐI KHÔNG DÂY CÓ KHẢ NĂNG 
MỞ RỘNG
Máy quét imageFORMULA DR-C225W II được trang bị kết 
nối Wi-Fi tương thích với máy tính, điện thoại thông minh 
và máy tính bảng, giúp sử dụng mà không cần cáp. 
DR-C225W II cho phép người dùng quét và chia sẻ dữ liệu 
giữa các thiết bị với nhau.

CÁC TÙY CHỌN XỬ LÝ HÌNH ẢNH LINH HOẠT
Chế Độ Tự Động Hoàn Toàn - Full Auto Mode - cho phép 
tự động xác định chế độ màu, khổ giấy, độ phân giải và 
hướng chữ in dựa trên nội dung tài liệu được quét. Chế độ 
này giúp người dùng có thể quét nhiều kiểu tài liệu dưới 
điều kiện tốt nhất cho mỗi loại. Chế độ Tự động hoàn toàn 
còn bao gồm tính năng Bỏ qua trang trắng cho việc quét 
tài liệu thật sự hiệu quả hơn.

Tự động nhận biết màu sắc (Auto Color Detection) - Chế 
độ này tự động quyết định những tài liệu hỗn hợp sẽ được 
lưu dưới dạng màu, đơn sắc hay trắng đen, để người dùng 
sẽ không phiền toái khi phải chia tài liệu ra theo màu sắc 
trước khi quét.

CaptureOnTouch MOBILE

CaptureOnTouch MOBILE là một ứng dụng trên điện thoại 
thông minh và máy tính bảng có thể sử dụng để quét tài 
liệu khi tùy chọn WU10 không dây được gắn vào máy quét. 
Sử dụng ứng dụng này, bạn có thể dễ dàng quét tài liệu 
trên máy quét với kết nối không dây và tải lên những dịch 
vụ đám mây. Ứng dụng có thể tải về từ App Store hay 
Google Play.

Tối ưu dữ liệu chữ in

Bỏ qua trang trắng

Tự làm thẳng bản quét bị nghiêng

Chế độ quét ghép 2 trang liền kề (folio)

Chế độ làm rõ chữ in

Máy tính bàn Điện thoại thông minh

     Bản gốc                Khi bật chế độ 

Bản gốc              Khi bật chế độ

Làm thẳng góc và nội dung tài liệu nạp vào
Bản gốc                   Khi bật chế độ

     Khổ tài liệu được 
nhận biết và điều chỉnh

Tài liệu nhiều khổ 
khác nhau

Tự động xác định khổ giấy



Thông số kỹ thuật
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TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
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Địa chỉ: Tầng 19, Tòa Đông, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 
54 Liễu Giai, P. Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.  
ĐT: (84-24) 3771 1677 | Fax: (84-24) 3771 1678 

CÔNG TY LÊ BẢO MINH: NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM
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HÀ NỘI
CIS: 130-130A-130B Giảng Võ, Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội
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ĐỒNG NAI
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CẦN THƠ
Showroom: 130 Mậu Thân, Phường An Phú, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ 
ĐT: 0292.3733.933

ĐÀ NẴNG
CIS: 51 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236.3659.777

HẢI PHÒNG
CIS: 69 Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Châu, Hải Phòng
ĐT: 0225.3718.119

TÂY NINH
Số 498 đường 30/4, Phường 3, TP. Tây Ninh
ĐT: 0918.769.118

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số 12 Điện Biên Phủ, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 0918.769.118

NGHỆ AN
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Số 63 Trần Phú, P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 0918.769.118

BẮC NINH
Phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh
ĐT: 0222.363.4674

HƯNG YÊN
31 Phố Núi, Bần Yên Nhân, P.Mỹ Hào, TP. Hưng Yên
ĐT: 0221.3742.887

ĐĂK LĂK
263A Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, TP. Buôn Mê Thuột, 
Đăk Lăk
ĐT: 0918.769.118

TRẠM BẢO HÀNH:
ĐÔNG ANH

Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
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HỒ TRÀM
Hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
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Loại

Khổ tài liệu
Giấy thường

Giấy thường

Danh thiếp

Danh thiếp

Thẻ nhựa

Thẻ nhựa
Nạp giấy
Sức chứa
Công nghệ quét
Nguồn sáng
Cách quét

Chế độ quét

Giao tiếp

Phần mềm

Trọng  lượng
Nguồn

Công suất

Tùy chọn

Thông số mạng
(chỉ dòng DR-C225W II)

Môi trường

Không dây
Tần số
Cách truyền

Cách truyền *2

Bảo mật
Thiết lập
Kiểu kết nối

Nhiệt độ
Độ ẩm

DR-C225 II
DR-C225W II

Kích thước (rộng x sâu x cao)

Độ phân giải quét
Độ phân giải quét *1 Một mặt

Hai mặt

Độ dày tài liệu

*1 Tốc độ quét thực tế có thể khác tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống và máy 
tính. 
*2 Có thể khác biệt tùy theo điều kiện môi trường.

Mac


