Pronto E preparado para a tempestade.
Scanners Kodak das séries i4000

Transforme caos em eficiência
E eficiência em vantagens.
A digitalização e o gerenciamento de um turbilhão de documentos agora ficou mais fácil. Com a solução
de captura mais versátil que a Kodak já criou, você estará pronto para a digitalização centralizada
assim que abrir a caixa. Apresentando a nova série de scanners Kodak i4000. Nós usamos tudo o que’
aprendemos sobre o gerenciamento de documentos e criamos uma plataforma inteiramente original
para ajudá-lo a controlar informações, automatizar processos e levar a produtividade a novos níveis.
Chegou a hora da solução que atenderá suas necessidades hoje E que pode crescer para atender suas
necessidades de amanhã.
É tempo para você e Kodak

Nós poderíamos dizer “custos mais baixos”, mas achamos que você gostaria
de saber sua economia.
Custo em cinco anos
O custo total de propriedade — incluindo
preço de lista, serviço, ciclos diários de
tarefas, suplementos e custos adicionais
de processamento de imagens — é até
59% mais baixo do que o dos scanners
semelhantes de outros fabricantes.*

Custo dos suplementos
Suplementos para scanners semelhantes
de outros fabricantes custam até 8 vezes
mais para 500.000 digitalizações.*

*Com base nas especificações publicadas do fabricante e no preço do distribuidor online.

Ela é durável. Ela é simples. E ela foi desenvolvida totalmente com base em suas necessidades, atendendo a todas elas.
Leia a seguir para decidir o que você espera de uma solução de captura de documentos e saber o que os novos scanners Kodak
das séries i4000 podem oferecer a você.

Simplicidade e fácil integração

Longevidade e tranqüilidade

O recurso Smart Touch da Kodak oferece
produtividade imediata que automatiza
facilmente várias tarefas com a digitalização
avançada com “um toque”.

Quando o volume aumenta, funcionalidade
e velocidade podem ser facilmente
aumentadas — itEsta é a única série de
scanners em sua classe que possibilita
atualizações de campo.

Design ergonômico para facilitar
o carregamento e o descarregamento.
Nossa nova plataforma de captura permite
atualizações fáceis e simples integração
com sua nova estratégia de TI ou com os
processos existentes.
Saída para vários formatos de arquivo
e destinos e digitalização para outros
aplicativos.

Qualidade de imagens
consistente
A tecnologia Perfect Page da Kodak torna
as configurações de ajuste do scanner uma
coisa do passado.
O processamento de imagens Perfect Page
oferece digitalizações e imagens excepcionais
o tempo todo, mesmo a partir de documentos
imperfeitos, reduzindo a necessidade de
redigitalizações e de pós-processamento de
imagens.
O Filtro de Riscos corrige problemas do
mundo real que estão fora do seu controle,
como poeira.

Design resistente e chassis em aço fundido
garantem alto desempenho e confiabilidade.
Os Serviços e suporte Kodak ajudam você
a desempenhar com êxito.

Mais eficiência, menos
inatividade
Mantém velocidade máxima, com recursos
valiosos como Orientação Automática,
Corte Automático e Detecção de Inclinação
ativados. Recursos semelhantes podem
reduzir o desempenho de scanners que não
são da Kodak em até 59%.**
O manuseio de papel SurePath oferece
funções avançadas de alimentação
e empilhamento para melhor desempenho
e menor tempo de preparação.
Atende a necessidades reais com operação
praticamente livre de obstruções, para
qualquer documento e em qualquer condição.

O transporte de papel SurePath ajusta
automaticamente uma variedade de tamanhos
e espessuras de documentos.

Uma solução completa de uma
única fonte confiável
Hardware - Um scanner para lidar com quase
todos os tamanhos, espessuras e qualidade.
O software - Smart Touch e o Kodak Capture
Desktop estão incluídos — não é necessário
comprar nenhum software de terceiros.
Serviços e suporte - serviço de categoria
internacional para produtos Kodak e de outro
fabricantes. Tempo de resposta em até
4 horas, quando necessário.

O Empilhamento Controlado alinha pilhas na
mesma ordem em que você as colocou.
Detecta alimentação dupla para evitar
a perda de imagens.
O menor scanner em sua classe a oferecer
capacidade de entrada de 500 folhas.

**Com base em testes de referência realizados pela Kodak.

Menos tempo lidando com documentos significa mais tempo para
fazer o serviço.
O
 Empilhamento
Controlado alinha
pilhas na mesma
ordem em que você
as colocou.
O
 trajeto de papel
curto e direto lida
facilmente com
documentos longos.

Criado por nós E por você. O que você vê representado nestas páginas é o resultado de décadas de liderança em automação de
processos de captura e na melhor categoria de serviços e suporte. Mas, acima de tudo, é o resultado de ouvir os desafios de negócios reais do
mundo, como descrito por pessoas como você, depois sair para enfrentá-los um a um. Obrigado.

Scanners das séries

i4000

Volume diário recomendado

i4200 até 30.000 páginas por dia/i4600 até 50.000 páginas por dia

Velocidades de produção
(preto-e-branco a 200 dpi, paisagem)

i4200 - 100 ppm, i4600 - 120 ppm

Alimentador/elevador

Alimentador automático de documentos tipo elevador para 500 folhas com quatro configurações: alimentação contínua e em lotes de 100,
250 e 500 folhas (máximo)

Pacote de software

Recurso Smart Touch da Kodak e Kodak Capture Desktop Software

Formatos de arquivos de saída e destinos

TIFF/TIFF de várias páginas, PDF, RTF, TXT, PDF pesquisável, PDF-A (Kodak Capture Desktop), e-mail, impressora e arquivos e unidades de
pastas de rede do Microsoft Sharepoint Server e Microsoft Word

Recursos

Filtro de riscos, empilhamento controlado, tecnologia Perfect Page, iThresholding, detecção automática de cores, corte automático,
preenchimento da borda da imagem (preto ou branco), corte preciso, enquadramento, detecção e exclusão de páginas em branco com base
no conteúdo, eliminação de várias cores, digitalização em fluxo dual, orientação automática e correção alternada de cor imediata

Tecnologia de digitalização

CCD

Resolução óptica

600 dpi

Resolução de saída

100/150/200/240/300/400/600 dpi

Compactação da saída

Saída em CCITT Grupo IV, JPEG ou sem compactação

Iluminação

LEDs brancos

Largura máxima do documento

304,8 mm

Comprimento do modo Documentos longos

Até 4,0 m

Tamanho mínimo do documento

63,5 mm x 63,5 mm

Espessura e gramatura do papel

Com o alimentador-padrão: de 45 g/m2 (bonde) a 200 g/m2 (ficha)
Com o acessório para alimentação de papel ultraleve: 25 g/m2 (papel de arroz) a 75 g/m2 (bonde)

Trajeto de papel curto e direto – Espessura

até 1,25 mm

Detecção de alimentação múltipla

Com tecnologia ultra-sônica; três sensores ultra-sônicos que podem trabalhar em conjunto ou de forma independente

Conectividade

Certificação USB 2.0

Suporte da interface

Drivers TWAIN, ISIS, WIA e Kofax VRS (não incluso)

Garantia (EUA e Canadá)

90 dias, no local

Requisitos elétricos

100 - 240 V (internacional), 50/60 Hz

Consumo de energia

Modo de inatividade < 3 watts
Em funcionamento: 85 watts
Desativado: < 0,5 watts

Fatores ambientais

Scanners compatíveis com Energy Star Em conformidade com a Seção 508 e com a Ordem Executiva 13221 D.O.C.; temperatura de
operação: 10 - 35° C; umidade durante a operação: de 10 a 85% UR

Ruído acústico

Modo de espera: < 51 dB(A) digitalizando a 200 dpi: < 66 dB(A)

Sistemas operacionais com suporte

Windows XP SP 2 e superior (32 e 64 bits), Windows Vista SP 1 (32 bits), Windows Vista x64 Edition, Windows 7 (32 e 64 bits)

Suprimentos disponíveis

Kits de peças de reposição do alimentador, jogo de guias de imagem, cartucho de tinta e suporte do cartucho da impressora, folhas para
limpeza do transporte, panos para limpeza de rolos, fitas para absorção de tinta da impressora, panos Staticide e fundo preto/branco rotatório

Opções/Acessórios

Acessório de impressora avançado Kodak, extensões de documentos, 66,04 cm, 76,02 cm e 86,36 cm

Dimensões

Altura: 34,79 cm
Largura: 45,97 cm
Profundidade: 46,73 cm com a bandeja fechada, 61,30 cm com a bandeja aberta

Peso

34 kg

Para obter mais informações:
www.kodak.com/go/i4000
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