
da série i2000

Scanners

Uma cura rápida para 
o gerenciamento de 
registros médicos

Para profissionais de saúde que exigem mais.

Mais poder de geração de imagens: a iluminação dupla em 
LED significa primeiras digitalizações mais rápidas, além de 
ótima fidelidade da imagem, consistência e estabilidade de 
cores.

Mais desempenho: com velocidades de até 70 páginas por 
minuto, você obtém total produção em um pequeno pacote.

Mais flexibilidade: não importa qual documento você esteja 
digitalizando, o manuseio de papel da Kodak faz o trabalho. 
Cartões de identidade pequenos ou grandes, grossos ou finos, 
até cartões rígidos em relevo: a bandeja de saída versátil de 
autoarmazenamento se ajusta facilmente.

Mais opções: o Kodak Capture Pro Software proporciona  
a produtividade, o valor e a facilidade de uso da digitalização 
em lote, enquanto as mesas modulares tamanho ofício  
e tamanho A3 da Kodak simplificam a digitalização de 
materiais de grandes dimensões, encadernados ou frágeis.

Mais automação: a funcionalidade Smart Touch da Kodak 
realiza operações de digitalização com várias etapas com  
o pressionar de um botão.

Mais tranquilidade: a garantia de 1 ano mantém você 
despreocupado. 

Melhor acesso a informações para melhor 
atendimento ao paciente.
Os registros médicos são extremamente delicados. É muito importante 

protegê-los, poder acessá-los com facilidade e segurança, compartilhá-los 

corretamente e preservar sua integridade. Proteja a qualidade do atendimento 

a seu paciente e reduza o tempo de seu ciclo de receita com os scanners Kodak 

da série i2000.

Não importa o tamanho de seu hospital ou consultório médico, o desempenho 

confiável dos scanners Kodak da série i2000 podem permitir a colaboração 

apropriada, direto de sua mesa. Eles diminuem o tempo de processamento para 

oferecer informações que precisam ser compartilhadas para análise, referência, 

aprovação e conformidade. Isso ajuda a aumentar a velocidade e a precisão das 

decisões médicas. E mais, para clínicas e organizações de saúde com várias 

localidades, a captura distribuída permite que as imagens de documentos sejam 

enviadas imediatamente para um repositório central, permitindo o fácil acesso.

Ajude a melhorar a qualidade do atendimento com maior segurança, processos 

voltados as informaçoes, rápido acesso aos dados e muitos outros benefícios 

para seus pacientes. Os scanners Kodak da série i2000.
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O negócio Document Imaging da Kodak permite que os clientes capturem e gerenciem informações valiosas obtidas 
de documentos eletrônicos e em papel. Nossas soluções incluem os premiados scanners e o software de captura,  
o software de fluxo de trabalho de informações, uma gama crescente de serviços profissionais e o serviço e o suporte 
líderes do setor. Desde pequenos escritórios a operações globais, a Kodak tem as soluções para automatizar seus 
processos de negócios e gerar, de forma inteligente, as informações que sua empresa precisa. 

Para saber mais: 
www.kodak.br/go/i2000
www.kodak.br/go/pro

Impresso com a tecnologia Kodak.
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Comparação de recursos

Volume diário recomendado Até 4.000 folhas por dia i2600: Até 6.000 folhas por dia 
i2800: Até 8.000 folhas por dia

Velocidade de digitalização (retrato, tamanho carta)

As velocidades podem variar de acordo com as opções de driver, 
software, sistema operacional e computador

Preto-e-branco/tons de cinza/colorido:  
até 30 ppm/60 ipm a 200 dpi e 300 dpi 

i2600: Preto-e-branco/tons de cinza: 
até 50 ppm/100 ipm a 200 dpi e 300 dpi; 
Cores: Até 50 ppm/100 ipm a 200 dpi;
até 40 ppm/80 ipm a 300 dpi 

i2800: Preto-e-branco/tons de cinza: 
até 70 ppm/140 ipm a 200 dpi e 300 dpi; 
Cores: Até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi;
até 40 ppm/80 ipm a 300 dpi

Alimentador Até 50 folhas de papel de 80 g/m2 Aceita documentos 
pequenos, como carteiras de identidade, cartões com  
alto-relevo e cartões de plano de saúde

i2600: até 75 folhas de papel de 80 g/m2 
i2800: até 100 folhas de papel de 80 g/m2

Aceita documentos pequenos, como carteiras de identidade, 
cartões com alto-relevo e cartões de plano de saúde

Painel de Controle do Operador 7 segmentos de exibição Tela gráfica em LCD

Recursos compartilhados

Garantia limitada 1 ano de Garantia (sendo 90 dias de garantia legal acrescido de 9 (nove) meses de garantia contratual) 

Resolução Óptica 600 dpi

Iluminação LED indireto duplo

Resolução de saída 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi 

Conectividade USB 2.0 (cabo incluído)

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

Requisitos elétricos 100-240 V (internacional); 50/60 Hz

Dimensões Peso: 5,5 kg; Profundidade: 162 mm, sem as bandejas de entrada e saída 
Largura: 330 mm; Altura: 246 mm, sem a bandeja de entrada

 Scanner i2400  Scanners i2600/i2800

Serviço e Suporte


