Scanners Kodak ScanMate i1150 e i1180

Inteligente.
Rápido.
Ideal para os
seus Negócios.
Projetado para os cenários que você trabalha hoje em dia.
Os scanners Kodak ScanMate i1150 e i1180 processam transações na velocidade do seu negócio. Digitalize documentos e capture
informações, extraia dados e faça a gestão de documentos de uma só vez. Beneficie-se de uma interface intuitiva, baseada em
ícones coloridos. Prontos para se conectarem à arquitetura baseada em navegador/thin-client. Tire proveito das economias de
custo associadas. E isso é só o começo.
Pequenos, silenciosos, rápidos e concebidos de forma inteligente, aceleram seus processos com tecnologia uniforme para que
você possa se concentrar em seus clientes.
Saiba mais sobrecada modelo.

Inteligente. Conectado. Ideal para os Negócios.
Scanners Kodak ScanMate i1150 e i1180
Scanner Kodak ScanMate i1150

Scanner Kodak ScanMate i1180

Volume diário recomendado

Até 3.000 folhas por dia

Até 5.000 folhas por dia

Velocidades de produção*
(retrato, tamanho carta/A4,
preto e branco/tons de cinza/cores)

Até 25 ppm ou 50 ipm a 200 dpi
e 300 dpi

Até 40 ppm ou 80 ipm a 200 dpi
e 300 dpi

Recurso Modo Turbo 1

As 10 primeras folhas o scanner digitaliza a uma velocidade 60% maior

Dimensão Máxima do Documento

215 mm x 355,6 mm (8,5" x 14"); Modo documento Grande: até 2 metros (78,7")

Dimensão Mínima do Documento

63,5 mm x 65,0 mm (2,5" x 2,56"); Largura Mínima: 50,8 mm (2,0") quando centralizado usando guias visuais. 50,8 mm (2,0")
quando centralizado usando guias visuais

Espessura e gramatura do papel

Papel de 34 a 413 g/m2 (9 a 110 lb)

Alimentador de Documento

Até 50 folhas de papel (20 lb./80 g/m2); aceita documentos pequenos como carteiras de identidade, cartões com alto relevo, cartões de
visitas e cartões de planos de saúde

Detecção de Alimentação

Detecção ultrassônica de alimentação múltipla; Proteção inteligente de documentos

Conectividade

USB 2.0 de alta velocidade, USB 3.0 Compatível

Pacote de software

Pacote com drivers TWAIN, ISIS, e WIA; Smart-Touch; Kodak Capture Pro Software Limited Edition; Kodak Capture Pro Software Trial Edition;
(drivers Linux SANE e TWAIN disponíveis em www.kodakalaris.com/go/scanonlinux)

Configuração recomendada para o PC

Intel Core i7 2600, 3,4 GHz, 4 GB de RAM

Sistemas Operacionais com Suporte

Windows 8 (32 bits e 64 bits); Windows 7 SP1 (32 bits); Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits); Windows Vista SP1 (32 bits e 64 bits);
Windows Server 2008 64 bits e Server 2012 64 bits; Linux: Ubuntu 12.04. Mac OS (sob consulta)

Leitura de Código de Barras

Um por página: Intercalado 2 de 5, Código 3 de 9, Código 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417

Formatos de Arquivos de Saída

DOC, XLS, TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF Pesquisável de uma ou várias folhas

Resolução Óptica

600 dpi

Resolução de saída

100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi

Iluminação

LED duplo

Tecnologia de digitalização

CIS duplo baseado em CMOS; profundidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits
(16 x 3); profundidade de bit de saída de cores de 24 bits (8 x 3)

Processamento de imagens

Executado no PC do usuário

Recursos de Geração de Imagens

Digitalização Perfect Page; corte fixo; corte relativo; orientação automática multilíngue; rotação ortogonal; adicionar borda; remover borda;
preenchimento inteligente de bordas da imagem; suavização da cor de fundo; brilho/contraste automático; balanço automático de cores;
preenchimento de orifício circular/retangular; nitidez; filtro de riscos; ajuste aprimorado de cores; gerenciamento aprimorado de cores; detecção
automática de cores; remoção de páginas em branco com base no conteúdo ou no tamanho do arquivo; limiar fixo; iTresholding; remoção de
ruído de pixel isolado; remoção de meio tom; eliminação eletrônica de cor (Vermelho, Verde ou Azul); eliminação de cor predominante (1);
eliminação de cores múltiplas (até cinco); fluxo dual; compressão (Grupo 4, JPEG); mesclagem de imagens

Painel de Controle do Operador

Display LCD gráfico colorido de quatro linhas com quatro botões de controle do operador

Dimensões

Altura: 246 mm (9,7"); Largura: 330 mm (13"); Profundidade: 162 mm (6.3"); Peso: 3,2 kg (7 lbs.)

Consumo de energia

Modo desligado/stand-by/inatividade: < 0,5 watts; em operação: < 21 watts; ocioso: < 14 watts

Fatores ambientais

Scanners com qualificação Energy Star; Temperatura operacional: 15-35° C; umidade durante a operação: 15 a 80% UR

Ruído acústico (nível de pressão do som
na posição do operador)

Modos Desativado ou Pronto: <20 dB(A)
Digitalização: <50 dB(A)

Requisitos elétricos

100-240 V (internacional); 50-60 Hz

Acessórios (opcionais)

Acessório da mesa digitalizadora modular tamanho A3 Kodak, Acessório de mesa digitalizadora modular de tamanho ofício Kodak

Opções de software

Totalmente suportado pelo Kodak Capture Pro Software (Grupo A) e Kodak Asset Management Software

Garantia limitada

1 ano - Balcão Sendo 90 (noventa) dias de garantia legal acrescido de 9 (nove) meses de garantia contratual

Aprovações e Certificados do Produto

AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Marca RCM classe B); CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (Marca TUV C); Canadá CSA-CISPR
22-10 / ICES-003 5ª Edição (Classe B); China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Classe B (Marca CCC S&E); EN55022:2010 Emissões de ITE
(Classe B); EN55024:2010 Imunidade de ITE (Marca CE); EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (Marca TUV GS); IEC60950-1:2005 +A1; Taiwan
CNS 13438:2006 (Classe B); CNS 14336-1 (Marca BSMI); UL 60950-1:2007 R12.11 (Marca TUV US); CFR 47 Parte 15 (FCC Classe B); Argentina
Marca S

Kit de ferramentas para nuvem EMC® Captiva®
Intel Core 2 Duo, 1 GHz, 2 GB de RAM

Funciona no scanner

Solução de entrada de informações Kodak

*	A velocidade de produção pode variar de acordo com as opções de driver, software aplicativo, sistema operacional, computador e recursos selecionados para o processamento de imagens
	As especificações completas estão disponíveis em www.kodakalaris.com/go/scanmatei1150 e www.kodakalaris.com/go/scanmatei1180

Para saber mais:
Visite: www.kodakalaris.com/go/scanmatei1150 ou
www.kodakalaris.com/go/scanmatei1180
Kodak Alaris Inc.
2400 Mt. Read Blvd.
Rochester, NY 14615 EUA
1-800-944-6171

Kodak Alaris Brasil
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 São José
dos Campos São Paulo – Brasil 12240-420
55 (12) 3932-6167

© 2014 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris será o nome comercial da Empresa em seus negócios globais.
A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company. TM/MC/MR: ScanMate
EMC, Captiva e o logotipo da EMC são marcas comerciais ou marcas registradas da EMC Corporation. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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