
Picture Saver 
Scanning Systems 
PS50 e PS80

Digitalização em volume  
rápida e fácil com  

excelente potencial  
de lucros



Digitalização de fotos em 
volume mais rápida e fácil para 
excelente potencial de lucro
Diga adeus aos dias de digitalização lenta em mesas digitalizadoras! Agora, a digitalização 
de fotografias e outras lembranças está rápida e fácil, com excelente potencial de lucro,  
graças aos Kodak Picture Saver Scanning Systems PS50 e PS80. Imagine só: a digitalização  
de uma única foto em uma mesa digitalizadora levava de um a dois minutos, e agora você 
pode digitalizar até 85 fotos em apenas um minuto! E os aprimoramentos automáticos 
da qualidade da imagem são simplesmente impressionantes, graças ao intuitivo Kodak 
Picture Saver Scanning Software.

Escolha o sistema mais adequado ao SEU modelo de 
negócios
Com base nas necessidades de volume, um desses sistemas comerciais de digitalização 
de fotos pode melhorar seus processos internos e/ou acrescentar um novo fluxo de 
receita a seus negócios. Junto com a captura mais rápida de imagens, o Scanner PS80 
também acrescenta mais recursos, como formatos de saída adicionais, exclusão de 
pedidos e mais funções novas e valiosas.

Kodak Picture Saver 
Scanning System PS50
•  Digitalize até  

50 fotos  
por minuto 

•  Capacidade do  
alimentador  
de 25 folhas

Recurso PS50 PS80

Criação/nomeação de pastas dentro do mesmo 
pedido X

Exclusão manual/automática de pedidos X

Criar imagens JPEG X X

Criar imagens TIFF X

Tecnologia Kodak Perfect Touch aprimorada X

Impressões de miniaturas X

Corte dinâmico X

Aplicar nitidez à imagem após a digitalização 
em lote X

Aplicar nitidez à imagem durante a digitalização 
em lote X

Acessório seletor de fotos ativado X X

Kodak Picture Saver 
Scanning System PS80
•  Digitalize até  

85 fotos por minuto 
•  Capacidade do  

alimentador  
de 50 folhas

Recursos produtivos para simplificar a digitalização e aperfeiçoar  
as imagens

Recursos que geram ótimas imagens com 
facilidade e velocidade-
•  A navegação por ícones e a interface intuitiva aceleram e facilitam 

a criação de imagens digitais de alta qualidade

•  O processamento integrado de imagens melhora automaticamente 
cada item digitalizado

•  O transporte especialmente projetado trata cada foto com muito 
mais cuidado

•  A guia de imagens praticamente elimina os riscos em imagens, 
aprimorando a produção líquida e reduzindo a intervenção do 
operador

•  Os dois lados são digitalizados para capturar anotações no verso 
das fotos ou documentos dupla face

•  As mesas digitalizadoras opcionais 
no tamanho A3 e no tamanho ofício 
estão disponíveis para manipular 
fotos grandes ou extremamente 
frágeis, documentos e materiais 
encadernados, como álbuns de fotos  
e impressões antigas

•  Produza arquivos de imagem em pen-drive, CD, DVD e Kodak 
Picture CD

Imagine todas as maiores possibilidades
Não importa seu negócio ou serviço (varejo, funerária, biblioteca 
ou outra instalação voltada ao cliente), são incontáveis os modos 
de promover e desenvolver um novo e valioso fluxo de receitas 
com seu Kodak Picture Saver Scanning System.

Mostre o valor da digitalização de fotografias em volume e ajude  
pessoas e organizações a transformar vidas de memórias e registros  
valiosos em arquivos digitais, assim poderão ser facilmente salvos, 
compartilhados, protegidos, impressos e exibidos agora e no 
futuro. Vamos dar uma rápida olhada em apenas algumas poucas 
ideias para a criação de negócios—

Mostre a eles todas as memórias que 
merecem ser digitalizadas
•  Fotos em preto e branco e coloridas

•  Cartas, certificados  
e documentos históricos

•  Desenhos de crianças,  
arte, prêmios e boletins

•  Cartões postais e outras 
lembranças

Realize workshops e eventos
Eduque, entretenha e crie mais oportunidades realizando eventos:

•  Preservação da história para as futuras gerações de forma digital

•  Projetos de história da comunidade e herança local

•  Genealogia

•  Criação de scrapbooks

•  Preparação para desastres e muitas outras

Atraia muitos públicos locais
•  Organizações e instituições culturais

•  Grupos históricos e de preservação

•  Pessoas interessadas em genealogia

•  Organizações governamentais e grupos cívicos

•  Indivíduos que desejam preservar e compartilhar memórias de família

•  Expanda seu alcance promovendo em seu site e ofereça a entrega 
por correio

Conte a eles como podem usar suas 
imagens
•  Use imagens na loja ou online para criar produtos centrados em 

fotos, como álbuns, scrapbooks, apresentações de slides, calendários, 
camisetas, canecas e muito mais

•  Transfira e envie imagens para celulares, tablets e computadores

•  Imprima imagens a fim de ter cópias físicas para guardar e compartilhar

•  Compartilhe imagens em sites de compartilhamento de fotos, por 
e-mail ou faça CDs/DVDs para enviar a seus amigos e familiares

•  Crie novos álbuns e use as imagens em sites de mídia social, como  
o Facebook

•  Crie um arquivo e backups de fotos e documentos valiosos

Software fácil e poderoso
O Kodak Picture Saver Scanning Software apresenta uma interface 
altamente intuitiva, fácil de usar e baseada em ícones, além de oferecer 
várias melhorias de imagem automáticas e manuais. É um scanner de 
fotos e um scanner de documentos em um, por isso ele pode ser usado 
também para digitalizar documentos para sua empresa e capacitar você 
a fazer muito mais com as informações que captura.

•  A tecnologia Kodak Perfect Touch gera automaticamente sombras  
escuras, cores mais vibrantes e detalhes mais ricos nas digitalizações  
de fotos

•  O processamento integrado de imagens aprimora cor/brilho/
contraste, remove olhos vermelhos, além de girar e endireitar 
automaticamente as imagens

•  A funcionalidade Smart Touch permite atribuir atalhos de um botão  
a tarefas de digitalização comuns para economizar tempo e simplificar 
as operações

•  Altere as configurações no meio do trabalho para ter melhor controle  
sobre como os itens são digitalizados e para aprimorar o fluxo de 
trabalho

Simplifique a conversão digital de álbuns de 
fotos inteiros
A opção Acessório seletor de fotos da Kodak permite que os usuários 
extraiam imagens individuais a partir de uma fotografia composta 
(como uma página de álbum com várias fotos) e faça com que cada  
imagem seja salva como um arquivo digital separado após a digitalização. 
Agora, páginas frágeis de álbuns ficam protegidas, e não há necessidade 
de correr o risco de danificar as fotos separando um álbum completo, 
removendo as fotografias que talvez estejam ali por anos, ou até levantar  
o protetor da página. A opção Acessório seletor de fotos exige a compra  
de um Acessório de mesa digitalizadora modular de tamanho ofício 
Kodak ou o Acessório de mesa digitalizadora modular tamanho A3 
Kodak, disponíveis a um custo adicional muito acessível.



Velocidades de produção
(orientação em paisagem)

PS80: até 85 fotografias (tamanho 4 x 6 polegadas) por minuto a 300 dpi
PS50: até 50 fotografias (tamanho 4 x 6 polegadas) por minuto a 300 dpi
(A velocidade de produção pode variar dependendo de seu sistema operacional, seu PC e do tamanho da impressão)

Pacote de software Kodak Picture Saver Scanning Software; funcionalidade Smart Touch para digitalização de documentos com “um botão”; driver TWAIN

Aprimoramento de imagens 
fotográficas

Ferramenta de limpeza de imagem selecionável que otimiza a qualidade da imagem capturada ao reduzir os efeitos que os fatores ambientais, como 
manchas causadas pela poeira; remoção de olhos vermelho; tecnologia Kodak Perfect Touch personalizada para a digitalização de fotos (retoque de 
fotos, ajuste de contraste e correção de cores); enquadramento e corte automáticos; rotação de imagens (manual e automática); nitidez das imagens 
(durante a digitalização com o PS80, após a digitalização com o PS50)

Acessórios opcionais Acessórios de mesa digitalizadora modular de tamanhos ofício e A3 Kodak para manipular fotografias e documentos grandes e frágeis, incluindo 
páginas de scrapbooks; Módulo de separação de documentos; Módulo de separação delicada de fotos Kodak, Acessório seletor de fotos Kodak

Resolução óptica 600 dpi; 1200 dpi com mesa digitalizadora tamanho ofício

Iluminação LEDs duplos indiretos

Resolução de saída 300, 600 e 1200 dpi (1200 dpi interpolados)

Formatos de arquivo de saída Digitalização de fotografias: JPEG de página única (PS50 e PS80); TIFF (PS80)
Digitalização de documentos: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias páginas

Mídia de saída compatível Pen-drives portáteis, DVD, CD, Kodak Picture CD 

Tamanho máximo de foto Scanner: 216 mm x 863 mm
Scanner com mesa digitalizadora tamanho A3: 305 mm x 457 mm
Scanner com mesa digitalizadora tamanho ofício 216 mm x 356 mm

Tamanho mínimo de foto 50 mm x 63,5 mm

Tecnologia de digitalização CCD duplo; profundidade da saída em tons de cinza: 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de 
saída de cores: 24 bits (8 x 3)

Alimentação de fotografias Há suporte para a alimentação contínua de fotografias
PS80: até 50 tamanhos mistos de fotografias por lote
PS50: até 25 tamanhos mistos de fotografias por lote

Alimentação de documentos Capacidade do alimentador de documentos para até 50 folhas (PS50) ou 75 folhas (PS80), manipulando gramaturas de papel de 34 a 412 g/m²; 
espessura de cartões de identificação: até 1,25 mm

Conectividade USB 2.0

Recursos Document Imaging Digitalização Perfect Page (iThresholding; processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte relativo; corte dinâmico; 
eliminação eletrônica de cores; digitalização de fluxo dual; ajuste interativo de cor, brilho e contraste; orientação automática, detecção automática  
de cores, suavização de cores de segundo plano); funcionalidade Smart Touch

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

Classificação elétrica 24 VCC, 1,875 A

Consumo de energia Scanner: modo desligado: < 0,35 Watts; modo de inatividade: < 4 watts; modo de execução: < 32 watts

Fatores ambientais Temperatura de operação: 10 a 35° C; Umidade durante a operação: 15-76% UR

Volume diário 
Configuração do PC

Para fotos e documentos de até 660 mm de comprimento a 400 dpi: Duplo processador Intel Core 2, 2.1 GHz ou equivalente, 2 GB RAM
Para documentos mais longos/resoluções mais altas: Duplo processador Intel Core 2, 2.1 GHz ou equivalente, 4 GB RAM
Observação: para obter o desempenho ideal ao usar um PC com o sistema operacional Windows 7/8, recomenda-se pelo menos 3 GB de RAM

Sistemas operacionais com  
suporte

Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP2 (32 bits e 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits), Windows 8  
(32 bits e 64 bits), Windows 8.1, MAC OS v.10.6 e superiores (aplica-se somente ao driver). Smart Touch e aplicativo Kodak Picture Scanning System 
não suportados no MAC OS

Aprovações e certificados  
do produto

AS/NZS CISPR 22:2006 Classe B (RCM ), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (Marca C-UL), ICES-003 Edição 4 (Classe B) do Canadá, GB4943, 
GB9254 (Classe B), GB 17625.1 Harmônica (Marca CCC “S&E”), EN 55022 ITE Emissões (Classe B), EN 61000-3-3 Oscilação, EN 55024 ITE 
Imunidade (Marca CE), EN 60950-1:2006 2ª ed. Marca CE, IEC 60950-1:2005 2ª ed., CISPR 22 (Classe B), UL 60950: 1-07 (Marca UL),  
CFR 47 Parte 15 Subparte B (Classe B da FCC), Marca S da Argentina, GOST da Rússia

Suprimentos disponíveis Rolos de alimentação, Panos para limpeza de roletes, Panos Brillianize Detailer para scanners Kodak, Folhas para limpeza de transporte

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

Suporte a idiomas GUI disponível em 14 idiomas

Garantia (EUA e Canadá) Uma garantia de um ano com substituição de unidade avançada (AUR); opção de garantia estendida para dois ou três anos

Conteúdo da caixa Picture Scanner; Picture Saver Scanning Software; aplicativo Smart Touch para digitalização de documentos; Instruções de instalação, configuração 
e operação; dongle USB do software; Cabos de alimentação internacionais; Fonte de alimentação; Conjunto inicial de suprimentos de limpeza (Panos 
Brillianize Detailer para os scanners Kodak; Panos para limpeza de rolos; Folhas para limpeza de transporte); Tampa de proteção contra poeira; Base  
de pré-separação (opcional para digitalização de documentos); Módulo de separação de documentos (para uso na digitalização de documentos em  
vez de fotos)

Para saber mais: acesse www.kodakalaris.com/go/picturescanning 

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
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Kodak Picture Saver Scanning System

Service & Support
for Document Imaging Solutions
Serviço e Suporte
em Soluções de Imagem de Documentos


