Entram as informações.
Sai a resolução dos problemas.
Conector perfeito. Arquivador de projetos. Mensagens instantâneas. Desempenho excepcional. Com recursos
assim, o Kodak Scan Station 710 superará todas as suas expectativas de funcionalidade. E com uma tela
sensível ao toque intuitiva, uma configuração de rede simples e um gerenciamento remoto de alta qualidade,
ele poderá proporcionar vantagens imediatas. Ou seja: o Kodak Scan Station 710 é mais do que um scanner.
Ele é o novo gerenciador das suas informações.

A tela sensível ao
toque intuitiva facilita
o aprendizado

Mais do que digitalizar, fazer
O Scan Station 710 transforma documentos em informações
acionáveis. Ele conecta-se diretamente à sua rede para tornar
Experiência intuitiva

Facilidade no gerenciamento de informações

a captura de informações para seus processos e aplicativos de

Combine nossa tela sensível ao toque clara e fácil de navegar,

Com o aumento na facilidade de operação e a melhoria dos recursos

negócios rápida e fácil. Você também pode enviar arquivos

controles de usuário intuitivos e funcionalidade controlada pelo

de nomeação de arquivos e segurança, o conteúdo digitalizado pode

digitais para vários destinos.

administrador para obter uma experiência de usuário que promete

ser classificado, organizado e pesquisado por usuários ad hoc, exigindo

menos erros e proficiência mais ágil sem a distração causada por um

pouco treinamento e mantendo o grau de acessibilidade e segurança

Produtividade. Assegurada.

PC separado. E a operação silenciosa do Scan Station o torna ideal

que você já havia estabelecido

Somente a Kodak Alaris oferece serviços essenciais para garantir

para uso no escritório.

o funcionamento ideal de sua solução de digitalização durante
e após a instalação. Os planos de serviço do Kodak Scan Station

Gerenciamento remoto simples e de alta qualidade

710, como o Startup Assistance e o Network Scanner Training,

Caso você tenha muitos Scan Stations conectados em rede na

colocam o conhecimento da Kodak Alaris a seu serviço. Além

empresa, um administrador do sistema pode configurar e realizar

disso, com o acesso a nosso suporte técnico e a nossos especialistas

a manutenção desses dispositivos pela rede, a partir de um só lugar.

em produtos, combinado com as mais recentes melhorias de
produto, o Kodak Scan Station 710 atenderá às necessidades
dinâmicas dos seus processos de negócios por muitos anos.

Processos simplificados
Comunicação aprimorada
Maior produtividade

Grande tela
sensível ao
toque

Manuseio aprimorado
do papel

Estrutura
resistente

Entra o desafio
Sai a solução

Veja como o Kodak Scan Station 710 pode conectar seu negócio em
kodakalaris.com/go/ScanStation710

Especificações do

Scan Station 710

Conectividade

Interface 10/100/1000 Base T, sem necessidade de PC dedicado

Opções de saída

Digitalização e envio das informações para um diretório compartilhado, impressora, e-mail, servidor de fax, unidade USB portátil, FTP, sFTP, FTPS
(anônimo, autenticado, com suporte de proxy) e Microsoft SharePoint

Protocolos de rede

TCP/IP, SMB, SMTP autenticado (login, texto sem formatação, CRAM, NTLM), DHCP (ou IP estático), autenticação de domínio de rede

Recursos de segurança

PDF Criptado, senha de acesso opcional, opção de ativar/desativar o recurso de digitalização e envio para unidades USB portáteis, login seguro
via LDAP, registro de atividades por ID de login, bloqueio de porta IP

Administração remota
(apenas para administradores
do sistema)

Login seguro com uma senha personalizável, capacidade de criar e gerenciar listas de dispositivos do Scan Station 710, agrupar e classificar com
facilidade dispositivos gerenciados, atualizar a configuração e/ou o software incorporado de um, alguns ou todos os dispositivos gerenciados,
exibir o status dos dispositivos gerenciados, acessar e gerenciar remotamente os arquivos de registro de um único dispositivo gerenciado, reiniciar
ou desligar um único dispositivo gerenciado

Formatos de arquivos de saída

TIFF, JPEG, PDF de página única e de várias páginas, PDF em texto pesquisável, PDF/A, Microsoft Word, Microsoft Excel, RTF, PDF criptografado,
TIFF compactado como JPEG opcional, arquivos de áudio WAV

Painel de controle

LCD sensível ao toque de 1024 x 768 e 9,7 polegadas (24,6 cm)

Áudio

Microfone e alto-falante integrados para gravar e reproduzir mensagens de Anexo de voz

Tecnologia de digitalização

Digitalização duplex com CCD quadlinear colorido duplo, resolução óptica de 600 dpi, profundidade de captura de 30 bits (10 x 3), profundidade
de saída de cores de 24 bits (8 x 3), profundidade de saída em escala de cinza de 8 bits (256 níveis)

Resolução de saída

100, 150, 200, 240, 300, 400 e 600 dpi

Recursos de geração de
imagens

Digitalização Perfect Page, enquadramento, corte automático, remoção de páginas em branco baseada em conteúdo, orientação automática,
preenchimento de furos, preenchimento de bordas, filtro de riscos, eliminação de cor

Velocidades de produção
(retrato, tamanho carta, preto
e branco/escala de cinza/
colorido)

Até 70 ppm/140 ipm a 200 dpi

Detecção de multialimentação

Com tecnologia ultrassônica

Alimentador

Até 75 folhas de 80 g/m2)

Tamanho máximo dos
documentos

215 x 863 mm – podendo apresentar restrições de acordo com a resolução

Tamanho mínimo dos
documentos

50 mm x 63,5 mm; Alimentação de várias folhas: 75 mm x 125 mm

Espessura e gramatura do papel Papel de 413 g/m2 e cartões de identidade de até 1,25 mm de espessura
Volume diário recomendado

Até 6.000 páginas por dia

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 S&E CCC), EN55022:2010 Emissões ITE (Classe B),
EN55024:2010 Imunidade 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

Dimensões

Peso: 10,5 kg; Profundidade: 38,2 cm; Largura: 35,6 cm; Altura: 20,6 cm

Conteúdo da Caixa

Kodak Scan Station 710, cabos de alimentação, guia do usuário, CD-ROMs de configuração e documentação, guia de instalação, software de
administração do scanner

Configuração de PC
recomendada para o software
de administração do scanner

Intel Core2 duo 6600 com processador Duo de 2,4 GHz ou equivalente, 4 GB de RAM, USB 2.0, executando Windows XP (SP3), Windows
Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 (de 32 e 64 bits), Windows 8.1 (de 32 e 64 bits)

Acessórios disponíveis

Unidades USB portáteis, Teclado e acessório de suporte para Kodak Scan Station, Acessório de mesa digitalizadora modular de tamanho ofício Kodak,
Acessório de mesa digitalizadora modular de tamanho A3 Kodak

Suprimentos disponíveis

Módulos de alimentação, panos para limpeza de rolos e panos Staticide

Garantia (EUA e Canadá)

Garantia de 90 dias

Fatores ambientais

Temperatura de operação: 10 a 35° C; Umidade durante a operação: 10% a 85% de UR; Altitude: < 2.000 m

Iluminação

LEDs duplos indiretos

Consumo de energía

Modo Off (desligado): < 0,5 Watts; Modo Energy Star/de inatividade: ≤ 4 Watts; Modo de operação: < 50 Watts

As soluções Document Imaging da Kodak Alaris permitem que os clientes capturem e consolidem dados de
fontes digitais e de papel, compreendam e extraiam informações valiosas do conteúdo e disponibilizem as
informações certas para as pessoas certas no momento certo. Nossas ofertas incluem premiados scanners,
softwares de gerenciamento de captura e informações, uma gama crescente de serviços profissionais, além
de serviço e suporte líderes do setor. Com clientes que vão desde pequenos escritórios a operações globais,
a Kodak Alaris oferece sistemas e soluções superiores para automatizar processos de negócios, melhorar as
interações com o cliente e possibilitar melhores decisões de negócios.

Para saber mais:
www.kodakalaris.com/go/ScanStation710
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
© 2015 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris é o nome comercial da Empresa para seu negócio global.
A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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