
Scanners Kodak i1190/i1190E

Inteligentes, conectados  
e muito versáteis



Mantenha-se no ritmo das tecnologias em  
mudança

O scanner i1190E da Kodak pode ajudar 
você a fugir dos requisitos tradicionais de 
digitalização de imagens que aumentam 
os custos de suporte de TI e limitam 
a acessibilidade e a escalabilidade de 
soluções de captura.

•  Reduz os requisitos de processamento/
velocidade do PC com processamento
avançado e integrado de imagens
criado no modelo i1190E

•  Otimizado para uso com aplicativos
de captura baseados em navegador
(incluindo Kodak Info Input)

•  Benefício com a arquitetura thin-client/
navegador e obtenção de eficiências de
custo graças à tecnologia baseada na
Web

Ideal para negócios 

Rápidos, silenciosos e conectados, os 
scanners da série i1100 da Kodak se 
integram perfeitamente em uma ampla 
variedade de ambientes.

•  Funciona com os sistemas operacionais
Windows, MAC e Linux

•  Compatibilidade com os drivers
TWAIN, ISIS e Linux com aplicações
comerciais

Inteligência para trabalhar de forma mais 
inteligente e responsável 

Diga "olá" para os mecanismos inteligentes 
de digitalização. Os scanners i1190/i1190E 
da Kodak capturam e distribuem dados 
com interação mínima do usuário para 
liberar sua vida profissional.

•  A tecnologia Smart Touch permite
que você realize até nove tarefas
diferentes apertando somente um
botão, incluindo criar PDFs, anexar
documentos em e-mails, organizá-los
em pastas ou enviá-los para serviços
em nuvens

•   Visualize instantaneamente o número
de documentos digitalizados, o status
de papel pronto através da tela de
visualização gráfica, fornecendo aos
usuários informações úteis para
ajudá-los a evitar ou resolver erros

•  Aplique nomes de atividades
personalizados e inclua ícones
coloridos no painel de exibição para
tornar as tarefas de digitalização
rápidas e fáceis de selecionar

•  Economize tempo enviando dados com 
rapidez para os locais e pessoas certos

•  Distribua dados nos aplicativos
automaticamente com a leitura
integrada de código de barras

Trabalhe na velocidade dos negócios
Os scanners Kodak i1190 e i1190E são ferramentas de processamento de transição 
de mesa dedicadas para os negócios. Ambos são compactos, rápidos e silenciosos, 
com interfaces fáceis de usar e inteligência avançada. O i1190E tem processamento 
de imagens poderoso e integrado. Eles aceleram os fluxos de trabalho para que você 
possa dedicar mais tempo a outras tarefas importantes. Facilmente integrados com 
software e aplicativos da empresa para digitalizar, capturar informações e extrair  
e compartilhar dados com aplicativos comerciais que você usa todos os dias. Para 
ter mais fornecimentos, mais rápidos e para economizar espaço, os scanners Kodak 
i1190/i1190E são os companheiros de trabalho perfeitos para realizar uma ampla 
variedades de aplicações, tais como bancárias, financeiras, de seguro, de saúde  
e governamentais.  



Voltado para o desempenho

Aumente a produtividade e melhore  
a eficiência com recursos criados para 
evitar interrupções no fluxo de trabalho. 

•  A tecnologia Perfect Page da Kodak
automaticamente melhora a qualidade da 
imagem de documentos digitalizados com 
mais de 30 funções de aperfeiçoamento

•  Mantenha o foco na tarefa com
digitalização de documentos rápida e sem
obstruções, até mesmo em cartões com
alto-relevo

•  Proteja documentos valiosos com
a Proteção Inteligente de Documentos
que "ouve" as possíveis obstruções
e interrompe a digitalização antes que
um dano ocorra

•  Mantenha materiais organizados com
o conveniente porta-cartão

•  Aumente a produtividade com o Kodak
Capture Pro Software Limited Edition
e o Capture Pro Trial Edition, fornecidos
com cada scanner

Produtividade. Garantida.

Somente a Kodak Alaris oferece serviços 
essenciais para garantir o funcionamento 
ideal de sua solução de digitalização 
durante e após a instalação. A garantia 
coloca o conhecimento da Kodak Alaris 
à sua disposição, ajudando seu scanner 
Kodak i1190/i1190E a satisfazer suas 
necessidades e processo de negócios em 
evolução nos próximos anos.

Capturar informações e extrair dados de 
forma rápida e eficiente
O ritmo acelerado dos negócios requer maior produtividade. Hoje, todo  
mundo precisa de mais e mais, cada vez mais rápido. Os scanners Kodak 
i1190 e i1190E atendem a uma ampla variedade de instalações comerciais:

Economize inúmeras horas: A tecnologia Perfect Page da Kodak Alaris 
reduz os tempos de preparação de documentos, diminui a necessidade 
de novas digitalizações e basicamente elimina interrupções durante  
o manuseio. O scanner i1190 usa a Perfect Page instalada no PC. Com
o modelo i1190E, a Perfect Page vem diretamenta no scanner.

Facilidade de uso e de compreensão: A personalização das configurações 
no painel de controle faz com o uso do scanner seja intuitivo. Capture  
e direcione informações rapidamente para os lugares e pessoas certos.  
E o recurso Smart Touch é um botão fácil.

Capacidade de processamento integrada: A Perfect Page vem com o scanner 
do modelo i1190E. O scanner faz o trabalho de processamento da imagem – 
ótimo para empresas que usam clientes “thin client” ou PCs com pouco 
processamento e memoria.



© 2016 Kodak Alaris Inc. 
A marca comercial Kodak e a identidade visual são usadas sob 
licença da Eastman Kodak Company. As especificações estão 
sujeitas a alteração sem aviso prévio.
01/16

Deseja saber mais?
www.kodakalaris.com/go/i1190

Kodak Alaris Inc.,
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615 
1-800-944-6171

Kodak Alaris Brasil
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 - São José dos 
Campos São Paulo – Brasil - Cep: 12240-420  
Phone: +55 (12) 3500-1928 
E-mail: vendasdi@kodakalaris.com

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

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

Volume diário recomendado Até 5.000 páginas por dia

Opções de software Solução Kodak Info Input

Configuração recomendada para o PC Intel Core 2 Duo E8200, 2,66 GHz, 4 GB RAM

Processamento de imagens i1190: Executado no PC do host 
i1190E: Funciona diretamente no scanner (menos necessidade de processamento no PC) 

Tamanho máximo dos documentos 216 mm x 356 mm; Modo Documentos longos: até 3 metros

Tamanho mínimo do documento 63,5 mm x 65,0 mm; Largura mínima: 50,8 mm quando centrado usando guias visuais

Espessura e gramatura do papel Papel de 34 a 413 g/m2

Alimentador Até 75 folhas de papel (80 g/m2); aceita documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões com alto-relevo e cartões de 
plano de saúde

Detecção de documentos Detecção ultrassônica de alimentação múltipla; Proteção inteligente de documentos

Conectividade USB 2.0 de alta velocidade, compatível com USB 3.0

Pacote de software Compatibilidade total com o software Capture Pro da Kodak e com o software da Kodak Asset Management.

Pacote de software do Windows: Drivers TWAIN, ISIS, 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).

Pacote de software do Mac: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; driver TWAIN (disponível apenas 
via download na Web).

Sistemas operacionais com suporte MS-Windows 7 Pro (32 bits);  MS-Windows 8.1 Enterprise (64 bits); MS-Windows 10 Pro e Enterprise (32 e 64 bits); OpenSUSE 
11.1 (32 bits); SUSE Linux Enterprise Desktop 12; Ubuntu Desktop 16.04 LTS (64 bits); MAC OS v. 10.8, 10.9 ou 10.10

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 TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável, PNG numa ou várias folhas

Resolução óptica 600 dpi  

Resolução de saída 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi

Iluminação LED duplo

Sensor de imagem Scanner CIS baseado em CMOS

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 (R, G ou B); 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

Consumo de energia Modo desligado/stand-by/inatividade: < 0,5 watts; em funcionamento: < 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)
Digitalizando: < 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

Garantia Consultar o seu revendedor 

Dimensões e peso Alto: 246 mm; Largura: 330 mm; Profundidade: 162 mm; Peso: 3,2 kg

* 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/i1190

Scanners Kodak i1190/i1190E

Serviço e Suporte
em Soluções de Imagem de 
Documentos




