Scanner Kodak ScanMate i940

Capture, gerencie e distribua informações com
facilidade e velocidade
O perfeito companheiro de equipe para digitalização
em desktop e móvel
Se você precisar digitalizar, armazenar, gerenciar e enviar informações para várias localizações e pessoas
dentro de sua empresa com facilidade, precisará de um scanner Kodak ScanMate i940. Ele move suas
informações valiosas do papel para seu fluxo de trabalho com rapidez e de forma intuitiva.
Para deixar a captura e a distribuição de informações
à prova de defeitos, o scanner ScanMate i940 usa
a funcionalidade de Toque inteligente. Por isso, um
só botão substitui processos complicados de
digitalização de várias etapas. Crie facilmente
anexos de e-mail, arquivos de imagem e PDFs
pesquisáveis, e envie seus documentos de forma
segura para a nuvem para que possam ser acessados
de qualquer lugar, em qualquer momento.
Funcionando via USB, o scanner i940 muito compacto
também permite que você digitalize em movimento.
Ele é compacto mas fornece grande impacto.
Nova digitalização de abertura, captura de
informações e possibilidades de compartilhamento
com a liberdade e o poder do scanner Kodak
ScanMate i940.

10 formas do scanner Kodak ScanMate i940
fazer mais em menos espaço

•

Poupa tempo
•

 Toque inteligente realiza digitalização
O
em várias etapas e organiza operações
automaticamente

Economiza espaço
•

 canner compacto e altamente portátil que
S
ocupa menos espaço na mesa

Digitaliza em qualquer lugar
•

 om funcionamento via USB para fornecer
C
a energia de um scanner desktop com
a flexibilidade de um scanner móvel

Funciona bem com outros
•

 ompatível com a maioria dos software de
C
digitalização

Cria imagens nítidas, ainda melhores do que as
originais
•
78 mm

289 mm

Digitaliza vários tipos e pesos

 digitalização do documento da tecnologia
A
Perfect Page está integrada para obter imagens
excelentes com cores brilhantes e texto mais
preciso

 alimentador de documentos automático
O
de 20 folhas aceita até cartões de visita,
carteiras de identidade e cartões com
alto-relevo

Mantém os contatos atualizados
•

E dita e sincroniza facilmente informações
do cartão de visitas em seu aplicativo(s) de
contatos

Oferece tranquilidade
•

 arantia limitada de três anos sobre um
G
scanner bem feito e comprovado

Permite o gerenciamento remoto
•

 odak Asset Management Software para
K
gerenciamento remoto de scanners Kodak
selecionados em sua rede, incluindo
o scanner i940
(visite kodakalaris.com.br/go/AssetManagement
para saber mais)

Scanner Kodak ScanMate i940
Especificações técnicas
Suporte de software

Pacote de software do Windows: TWAIN, ISIS, WIA drivers; Toque inteligente; e NewSoft Presto! BizCard, Kodak Capture
Pro Software Limited Edition. Compatibilidade total com o Kodak Capture Pro Software e Kodak Asset Management Software
(somente Windows)
Pacote de software do Mac: NewSoft Presto! Page Manager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; driver TWAIN (disponível apenas
via download na Web)

Sistemas operacionais com suporte

Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits), Windows Vista SP1 (32 bits e 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits),
Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows 8.1 (32 bits e 64 bits), Windows 10 (32 bits e 64 bits), Linux Ubuntu 12.04 (LTS)*;
Mac OS v.10.8, 10.9, 10.10*; certificado pela Kofax

Volume diário recomendado

Até 1.000 páginas por dia

Velocidade de digitalização
(retrato, tamanho carta)

Com alimentação CA: preto e branco/tons de cinza: até 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; colorido: até 15 ppm/30 ipm a 200 dpi
Com alimentação USB: preto e branco/tons de cinza/colorido: até 8 ppm/16 ipm a 200 dpi
(A velocidade de produção pode variar de acordo com as opções de driver, software, sistema operacional e computador host)

Resolução óptica

600 dpi

Tamanho máx./mín. do documento

216 mm x 1524 mm / 80 mm x 52 mm

Espessura e gramatura do papel

30 a 398 g/m2; espessura da carteira de identidade e do cartão com alto-relevo: até 1,25 mm
Observação: com a alimentação de documento definida para digitalização do "cartão", a espessura do papel pode ter até 995 g/m2

Alimentador

ADF: até 20 folhas de papel de 80 g/m2
O alimentador pode funcionar com uma variedade de documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões de visita,
cartões de seguro e cartões com alto-relevo

Conectividade

Compatível com USB 2.0 e USB 3.0

Recursos de geração de imagens

Digitalização Perfect Page, iThresholding, enquadramento automático de imagens (enquadramento), corte automático, rotação de
imagem, eliminação eletrônica de cores, digitalização de fluxo dual, mescla de imagens, preenchimento de bordas da imagem,
remoção de páginas em branco baseada em conteúdo, brilho e contraste automáticos

Formatos de arquivos de saída

TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias páginas

Garantia limitada

Consulte seu distribuidor Kodak

Requisitos elétricos

Fornecimento de energia CA e/ou via USB por conector até o computador host

Fatores ambientais

Scanners compatíveis com Energy Star

Dimensões

Alto: 78 mm, com a bandeja fechada
Largura: 289 mm, com a bandeja fechada
Profundidade: 107 mm, com a bandeja fechada
Peso: 1,3 kg sem adaptador de energia   
* O aplicativo Smart Touch não é compatível com esses sistemas operacionais.

O scanner Kodak ScanMate i940 é compatível com
aplicativos gDocScan e Microsoft SharePoint.

Deseja saber mais?
Ligue para: 1-800-944-6171
www.kodakalaris.com.br/go/i940
Kodak Alaris Inc.,
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615
1-800-944-6171
Kodak Alaris Brasil
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 - São José dos
Campos São Paulo – Brasil - Cep: 12240-420
Phone: +55 (12) 3500-1928
E-mail: vendasdi@kodakalaris.com

Veja o folheto de prêmios ➥
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