
Scanners Kodak Série E1000

Digitalize. Envie. E pronto! 
 
Os scanners compactos são potentes e aceleram a 
captura, o arquivamento e o acesso a informações.



• Deixe imagens melhores até mesmo 
que as originais e obtenha digitalizações 
nítidas e claras com o Reconhecimento 
ótico de caracteres (OCR) utilizando a 
tecnologia Perfect Page. 

• Digitalize e envie informações com apenas 
um botão via tecnologia Smart Touch 
(disponível para download gratuito).

• Leia informações de códigos de barras 
e envie informações rapidamente para 
aplicativos.

Seja produtivo no presente e pronto para 
ampliar no futuro. Os scanners série 
E1000 funcionam com vários aplicativos 
empresariais que você usa.

Elimine o uso de papel e transforme 
os processos da sua empresa

Capture informações em papel e envie-as para onde 
quer que você precise. O scanners Kodak Série E1000 
são compactos, eficientes, precisos e confiáveis para 
ajudá-lo a tirar o melhor de suas informações.

Digitalize. Envie. E pronto!

Papel de mais deixa o trabalho mais lento  
e afeta a produtividade e a satisfação do 
cliente. Com o scanner Kodak Série 
E1000, você captura todas as informações 
importantes do papel e pode enviar, salvar 
e acessá-las digitalmente.

•  Graças aos controles intuitivos e à 
instalação simplificada, digitalizar virou 
tarefa fácil.

• Com a tecnologia “ligação instantânea”, 
você pode capturar informações 
imediatamente.

• Economize espaço com unidades 
compactas que são silenciosas e simples 
de usar.

• Digitalize praticamente tudo: diferentes 
tamanhos e gramaturas de papel e até 
mesmo identidades e cartões rígidos.

• Envie documentos para o lugar e a 
pessoa certos instantaneamente, 
garantindo o acesso à informação  
a todos.

Tecnologia simples e ampliada

Os scanners série E1000 se encaixam 
perfeitamente a empresas, home offices, 
grupos de trabalhos e áreas de recepção. 
Também são capazes de se integrar sem 
dificuldades a aplicações e ambientes pré-
existentes, da rede à nuvem. Cada modelo 
oferece excelentes benefícios tecnológicos 
para aumentar a eficiência.

Mais proteção e nada de preocupação

Ao digitalizar originais únicos, você 
sabe que eles estarão seguros graças 
à Proteção inteligente de documentos, 
detecção de multialimentação e um 
percurso de papel comprovadamente 
suave. A digitalização é confiável e 
praticamente livre de atolamentos.

• Seu scanner está protegido com nossa 
garantia de três anos.

• Oferecemos serviços e suporte 
líderes de indústria, além de uma 
série de planos de serviços flexíveis e 
personalizáveis para seguir sua  
garantia original.
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Agência de seguros aproveita as vantagens do fluxo  
de trabalho digital com o scanner Kodak E1035
À medida que a papelada chega a uma agência de seguros, ela é digitalizada por uma 
recepcionista em um scanner Kodak E1035 e enviada para a caixa de entrada eletrônica 
de documentos do representante de atendimento ao cliente correto. Cada representante 
analisa e gerencia seus documentos como arquivos digitais. Eles atribuem cada documento 
a um modelo que faz parte do sistema de gerenciamento de documentos da agência, que 
o vincula à apólice correta.

Agora, a agência sabe exatamente quando cada documento chegou, o que foi feito, por  
quem e quando. Quando um representante não está na agência, é muito mais fácil 
localizar documentos do que no sistema anterior de arquivos físicos, pois o sistema de 
gerenciamento de documentos transfere arquivos rapidamente entre caixas de entrada 
com um clique.

Entre os benefícios estão economia de tempo, espaço e custo de armazenamento; menos 
documentos perdidos; capacidade de encontrar qualquer arquivo rapidamente; e tempos 
de resposta ao cliente mais rápidos. O atendimento ao cliente também é aprimorado, pois 
a recepcionista pode rapidamente digitalizar e devolver os documentos àqueles que vão 
pessoalmente à agência.

O visor numérico é fácil de usar e permite a digitalização de até  
9 trabalhos diferentes com um toque.

Digitalize documentos rapidamente com modelos que 
capturam até 35 páginas por minuto - capazes de lidar com 
4.000 páginas por dia. 

A funcionalidade Smart Touch permite digitalizar documentos 
para salvar em um local de arquivo ou serviços em nuvem 
comuns, enviar para mail, impressoras na rede empresarial, fax 
e aplicativos de terceiros.

Design compacto que se encaixa perfeitamente em qualquer 
lugar, além de fácil de ser acessado. 

Digitalize passaportes, documentos pequenos, espessos ou 
frágeis com o acessório opcional Kodak Passport ou o acessório 
Mesa digitalizadora modular integrado tamanho A4/Ofício. 

Digitalize mais documentos de uma vez com a maior 
capacidade de alimentação da classe.

Compatibilidade com vários drivers: TWAIN, ISIS, e LINUX.
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Características 
Velocidades de produção* E1025: preto e branco/escala de cinza/cor: até 25 ppm/50 ipm a 200 e 300 dpi

E1035: preto e branco/escala de cinza/cor: até 35 ppm/70 ipm a 200 e 300 dpi

Volume diário recomendado E1025: Até 3.000 páginas por dia

E1035: Até 4.000 páginas por dia

Capacidade do alimentador Até 80 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lbs)

Aceita documentos pequenos, como A8, carteiras de identidade, cartões com alto relevo e cartões de seguro  
(em orientação de retrato e paisagem)

Consumo de energia Desligado: < 0.3 watts; Modo suspensão: <0.3 watts; em operação: <25 watts

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

Fatores ambientais Temperatura de operação com registro EPEAT e qualificada com ENERGY STAR: 10–35 °C (50–95 °F); umidade durante a operação:  
15% a 80% UR

Dimensões Peso: 3,3 kg (7.2 lbs) Profundidade: 204 mm (8,0 pol.) sem as bandejas de entrada e saída 

Largura: 312 mm (12,3 pol.) Altura: 182,5 mm (7,2 pol.) sem bandeja de entrada

Profundidade com bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pol.)

Altura com bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pol.)

Software empacotado Drivers TWAIN, ISIS, e WIA; Smart Touch ou Kodak Capture Pro Limited Edition 

Compatibilidade com sistemas operacionais WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 11 (64 bits), WINDOWS Server 2012 Edições x64, 
WINDOWS Server 2016 Edições x64, LINUX UBUNTU, SUSE e NEOKYLIN. Certificado pela CITRIX

Suporte de software Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software (Somente WINDOWS)

Acessórios (opcionais) Kit para rolo de alimentação Kodak Série E1000 

Acessório defletor de empilhamento Kodak Série E1000 

Acessório Mesa digitalizadora modular A4/Ofício integrada Kodak

Mesa digitalizadora modular acessória Passport Kodak

Garantia Para obter maiores informações, consulte seu revendedor autorizado

Os scanners Kodak Série E1000 entregam ótimos resultados. 

Seja produtivo desde o início.

Scanners Kodak Série E1000

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/go/E1000

Fale conosco:  
AlarisWorld.com/go/contactus

Todas as marcas registradas e nomes 
comerciais utilizados são de propriedade 
de seus respectivos detentores.

A marca comercial e a identidade visual da 
Kodak são usadas sob licença da Eastman 
Kodak Company.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
03/22

As informações mais atualizadas sobre os sistemas operacionais suportados podem ser encontradas em nosso site na seção de suporte de cada scanner.

Avisos de isenção: 
* As velocidades de produção podem variar de acordo com suas opções de software de aplicativo, sistema operacional, computador e recursos de processamento de imagem selecionados.

EPEAT® Silver: os scanners Kodak série E1000 receberam o status de EPEAT® Silver e atendem às diretrizes da ENERGY STAR® para eficiência de energia e redução 
de substâncias perigosas e resíduos.

Os scanners com certificação ENERGY STAR® são certificados de forma independente para economizar energia sem sacrificar recursos ou funcionalidades.

Para saber mais sobre nosso status EPEAT, acesse o site AlarisWorld.com/go/EPEAT

   APROVAÇÃO AMBIENTAL

Da digitalização à transformação, a Kodak Alaris está presente desde o início. Transformamos documentos e dados em informação melhor do que ninguém 
trazendo Velocidade, Precisão e Lucratividade para o seu negócio. Para saber mais, visite:  AlarisWorld.com

http://www.AlarisWorld.com/go/E1000
http://www.AlarisWorld.com/go/contactus
http://www.AlarisWorld.com/go/EPEAT
http://www.AlarisWorld.com

