
Scanners Kodak série i4000 

Projetado para cuidar de tudo



Menos interrupções, mais desempenho 
produtivo 

Agilize aqueles trabalhos imensos com recursos 
que economizam seu tempo e com a capacidade 
para lidar com até 125.000 digitalizações por dia.

•	 	Um	painel	de	controle	novo,	maior	e	com	mais	 
funções,	para	que	você	possa	permanecer	no	
scanner	em	vez	de	ir	e	voltar	do	PC	host	

•	 	Monitoramento	de	alimentação	múltipla	com	
exibição	de	imagem	no	PC	e	resolução	no	
scanner	ou	PC	

•	 	Escolha	rapidamente	aceitar,	ignorar	ou	
redigitalizar	imagens	antes	de	enviar	ao	
aplicativo

•	 	Veja	o	recebimento	de	alimentações	múltiplas	
aceitáveis	e	deixe-as	passar	sem	pausar

•	 	Limpe	rapidamente	a	poeira	do	guia	de	acesso	 
fácil	e	reinicie	rapidamente,	diretamente	do	
scanner 

•	 	Digitalize	a	uma	velocidade	alta,	mesmo	com	
os recursos de aprimoramento de imagem 
mais	sofisticados	ativados*

•	 	Evite	possíveis	danos	ao	documento	com	
a	Proteção	inteligente	de	documentos	que	
detecta	grampos,	clipes	de	papel	ou	outros	
bloqueios que podem retardar o fluxo de sua 
digitalização

•	 	Reduza	a	necessidade	de	novas	digitalizações	
e processamento posterior de imagem:  
a	rotação	automática	de	imagem	e	detecção	
de enquadramento garantem uma imagem 
posicionada corretamente

•	 	Gerencie	imediatamente	os	fluxos	de	trabalho	 
mais	complicados	com	a	leitura	avançada	
de	código	de	barras;	o	driver	lê	os	valores	
de código de barras e entrega os dados aos 
aplicativos	

Qualidade de imagem próxima da perfeição 

Pode	esperar	imagens	claras	e	nítidas	não	
importa	o	nível	de	desafio	dos	materiais	
originais,	graças	à	tecnologia	mais	recente	de	
processamento	de	imagem	Perfect	Page.

•	 	Capture	com	precisão	até	mesmo	os	menores	
detalhes filtrando fiapos e marcações de 
página

•	 	Obtenha	excelente	resultados	ao	digitalizar	
uma	combinação	de	documentos	com	
tamanhos	diferentes,	desde	cartões	de	
visita	a	documentos	jurídicos,	sem	alterar	as	
configurações

•	 	Imagens	mais	nítidas	facilitam	as	funções	
de	processamento	adicionais,	por	exemplo,	 
OCR	(reconhecimento	óptico	de	caracteres),	
e as tornam mais precisas 

Mantenha sua produtividade com a alimentação 
aprimorada de documentos 

Um	conjunto	de	recursos	ajuda	você	a	manter	
constante	o	fluxo	de	documentos,	aumentando	
a	produtividade.

•	 	O	scanner	trabalha	por	períodos	maiores	
graças	a	uma	bandeja	de	entrada	de	500	
folhas 

•	 	Gaste	menos	tempo	ajustando	os	documentos	 
e mais tempo realizando o trabalho com  
a tecnologia de empilhamento controlado

•	 	Materiais	mais	grossos,	como	papelão	 
e	pastas	de	arquivos,	além	de	documentos	
com	tamanho	extra,	passam	pelo	scanner	
graças	ao	trajeto	de	papel	mais	direto

•	 	Acrescente	com	facilidade	a	habilidade	
de	digitalizar	documentos	encadernados,	
frágeis e com tamanho extra com Acessórios 
opcionais para mesas digitalizadores de 
tamanho	Ofício	e	A3	da	Kodak

Setores de correspondência, departamentos de produção e bureaus de 
serviço ocupados confiam há anos nos scanners Kodak da série i4000 
para proporcionar uma combinação valiosa de qualidade, produtividade 
e acessibilidade. Eles são uma ótima escolha para encarar horas de 
digitalização ininterrupta. Agora, atualizamos o desempenho da linha 
original e acrescentamos um modelo novo e mais rápido. Veja porque os 
scanners Kodak da série i4000 continuam os melhores de sua classe.

Revitalizando um legado de desempenho

Ficou ainda mais fácil assumir o controle

•	 	Organize	com	facilidade	trabalhos	com	
vários	lotes	e	elimine	interrupções	com	 
contagem simples de correções  
e	tecnologia	de	impressão	frontal

•	 	Ajuste	a	velocidade	de	alimentação	do	
scanner	com	base	no	nível	de	conforto	 
e	experiência	do	operador

•	  Os	scanners	Kodak da série i4000 agora 
apresentam o Kodak	Capture	Pro	Software	
Limited	Edition,	que	facilita	a	edição,	
aprimoramento e gerenciamento de todos 
os tipos de documento

Scanners confiáveis, suporte confiável

•	 	Os	novos	scanners	Kodak da série i4000 
oferecem	um	desempenho	confiável,	pois	
são	construídos	com	um	design	robusto	 
e chassi em aço fundido

•	 	Obtenha	o	melhor	desempenho	possível	
de	seus	scanners	e	software	com	uma	
gama	completa	de	contratos	de	Serviço	
e	suporte,	disponíveis	para	proteger	seu	
investimento	e	manter	a	produtividade	em	
níveis	elevados

•	 	Se	você	precisar	de	ajuda	quando	estiver	
com	pressa,	pode	contar	com	nosso	Serviço	
e	suporte	de	primeiro	nível

 Desempenho real comprovado. 

Mais de um milhão 
  de faturas com várias páginas digitalizadas, gerenciadas e distribuídas por ano - alcançado 

uma economia imensa - usando um scanner Kodak da série i4000 por uma empresa de 
entrega de pacotes global. 

Mais de 3.000 
  visitas diárias a pacientes registradas e controladas usando um scanner Kodak da série  

i4000, e indexação automática a fim de reduzir consideravelmente o trabalho e melhorar 
o acesso a registros médicos precisos por uma empresa de serviços de saúde.

50.000 
  contratos de locação convertidos - muitos deles antigos, amarelados e danificados - 

em imagens digitais claras e nítidas usando um scanner Kodak da série i4000 com 
a tecnologia de imagem Perfect Page por uma grande empresa administradora de 
propriedades.

A família ficou mais rápida

A	família	de	scanners	Kodak	da	série	i4000	cresceu	de	dois	membros	para	três.	 
O	novo	i4850	é	o	mais	rápido	da	turma.	Todos	eles	podem	ajudar	você	a	conquistar	
o	caos	que	é	a	digitalização	e	gerenciamento	de	uma	miríade	de	documentos.

*	Com	200	dpi	e	300	dpi	para	preto-e-branco	e	colorido	em	um	único	fluxo	de	digitalização,	empilhamento	controlado	
habilitado	no	nível	Aprimorado	de	manipulação	de	documentos.	Digitalização	de	fluxo	dual,	incluindo	correção	alternada	
de	cores,	pode	apresentar	uma	velocidade	abaixo	da	classificada.
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Comparação de recursos

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

110 ppm 130 ppm 150 ppm

Volume diário recomendado até 40.000 páginas por dia até 75.000 páginas por dia até 125.000 páginas por dia

Recursos compartilhados

Tecnologia de digitalização CCD

Resolução óptica 600 dpi

Resolução de saída 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi

Iluminação LED brancos

Largura máxima do documento 304,8 mm

Modo de documentos longos até 5,3 m

Tamanho mínimo do documento 63,5 mm x 63,5 mm

Espessura e gramatura do papel Com alimentador padrão: Papel bond de 45 g/m2 (12 libras) hasta 200 g/m2 (110 libras)
Com um acessório de alimentação ultraleve: Papel arroz de 25 g/m2 (7 libras) hasta 80 g/m2 (20 libras)

Trajeto de papel curto e direto Espessura de até 1,25 mm

Alimentador/Elevador 500 folhas

Detecção de alimentação múltipla 3 zonas ultrassônicas independentes (Recuperação de alimentação múltipla interativa com exibição de imagem no PC)

Conectividade USB 3.0

Suporte de software Drivers TWAIN, ISIS, WIA (incluídos), drivers Linux SANE e TWAIN disponíveis em kodakalaris.br/go/scanonlinux
Totalmente compatível com Kodak Capture Pro Software, Kodak Asset Management Software e Kofax VRS (não incluídos)

Pacote de software Kodak Capture Pro Software Limited Edition (LE)

Formatos de arquivos de saída e destinos TIFF/TIFF de várias páginas, PDF, RTF, TXT, PDF pesquisável, PDF-A (Kodak Capture Pro Software Limited Edition), e-mail, impressora, 
arquivos, unidades e pastas de rede do Microsoft Sharepoint Server e do Microsoft Word

Recursos Proteção inteligente de documento com 3 sensores, Painel de controle do operador (OCP) interativo, leitor de código de barras, recurso ignorar 
alimentação múltiplo interativo com exibição de imagem no host, impressão inteligente (contagem de correções), filtragem de riscos, empilhamento 
controlado, tecnologia Perfect Page, iThresholding, detecção automática de cores, corte automático, preenchimento de bordas da imagem 
(preto ou branco), corte agressivo, enquadramento, detecção e exclusão de página em branco com base no conteúdo, redução de várias cores, 
preenchimento de furos, digitalização de fluxo duplo, orientação automática, correção imediata e alternada de cores e muito mais.

Compactação de saída Saída em CCITT Grupo IV, JPEG ou sem compactação

Garantia (EUA e Canadá) Consulte con su distribuidor

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

Consumo de energia Geração de imagens: < 130 watts
Modo de hibernação: < 1,5 watts
Desativado: < 0,5 vatio

Fatores ambientais Scanners compatíveis com Energy Star

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

Em modo de espera: <40 dB(A)
Digitalizando: <63 dB(A)

Sistemas operacionais com suporte Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows 10 (32 e 64 bits), Linux Ubuntu 14.04 (LTS)**  
(32 bit e 64 bits)

Accesorios/Opciones Acessório de impressora avançado (parte frontal), Extensões de documento, 66,04 cm, 76,02 cm e 86,36 cm, Acessório para mesa de tamanho 
A3 da Kodak; Acessório para mesa de tamanho Ofício da Kodak

Dimensões Alto: 34,79 cm 
Largura: 48,9 cm
Profundidade: 46,73 cm, com a bandeja fechada
Profundidade: 61,30 cm, com a bandeja aberta

Peso 30,4 kg

Scanner Kodak i4250 Scanner Kodak i4650 Scanner Kodak i4850

*Com	200	dpi	e	300	dpi	para	preto-e-branco	e	colorido	em	um	único	fluxo	de	digitalização,	empilhamento	controlado	habilitado	no	nível	Aprimorado	de	manipulação	de	documentos.	Digitalização	de	fluxo	dual,	incluindo	
correção	alternada	de	cores,	pode	apresentar	uma	velocidade	abaixo	da	classificada.	**As	velocidades	de	produção	podem	variar	de	acordo	com	as	suas	opções	de	driver,	software,	sistema	operacional	e	computador.

Serviço e Suporte
em Soluções de Imagem de Documentos


