
Compacto, robusto e pronto para o trabalho
Alcance máxima produtividade

Scanner Kodak i2900

O Kodak i2900 é um scanner robusto de mesa que proporciona alto rendimento de forma 
consistente e minimiza o tempo de inatividade. Processe diversos originais de forma 
rápida e consistente, reduzindo a necessidade de interações. Maximize a produtividade 
com um engenhoso modelo de scanner de mesa incorporado para bordas de livros. Proteja 
documentos valiosos, otimize a qualidade da imagem e ganhe tempo na execução de 
processos de várias etapas, tudo com o toque de um botão. 

simplifique o compartilhamento de 
informações e torne seu trabalho de 
digitalização mais fácil ao toque de 
um botão com o recurso Smart Touch

•  Otimize a qualidade de imagens
para extração de dados através
do reconhecimento óptico de
caracteres (OCR) e execute tarefas
de processamento de imagens de
forma inteligente e automática com a
tecnologia Alaris Perfect Page

•  Possibilite que funcionários estejam
aptos para o trabalho com maior
rapidez com recursos intuitivos que
reduzem a curva de aprendizado

•  Funciona em ambientes Windows e
Linux

Proteja seu investimento e o fluxo de 
trabalho
Obtenha o melhor desempenho 
possível de seus scanners e software 
com uma gama completa de contratos 
de revisão e suporte disponíveis para 
proteger o seu investimento e manter a 
produtividade em níveis máximos. 

Menor área ocupada, maior impacto
O design robusto do scanner i2900 torna 
bastante eficiente o uso da pequena área 
ocupada da unidade.
•  Encare grandes desafios de

digitalização ocupando menos espaço.
•  Processe facilmente documentos

mais longos e espessos – até mesmo
papelão e pastas de arquivos – graças
ao caminho direto de papel

•  Conte com resultados confiáveis em
200 ou 300 dpi - para documentos
coloridos ou em preto e branco,
imagens, texto e documentos de
tamanho misto

Faça mais hoje mesmo
Uma combinação valiosa de recursos 
integrados faz do scanner i2900 mais 
fácil de operar e capaz de funcionar por 
períodos mais longos sem interação do 
usuário.
•  Processe todos os tipos de documentos

de exceção sem falhar usando o
scanner de mesa digitalizadora

rotativa para tamanho A4 de borda 
de livro integrado - páginas de livros, 
passaportes, pastas, documentos 
frágeis e muito mais 

•  Digitalize de forma organizada e
eficiente lotes pequenos ou grandes de
documentos de tamanho misto com o
elevador/alimentador de 250 folhas

•  Entregue dados para aplicativos de
maneira simples através da leitura de
código de barras incorporada

Aumente seu tempo de atividade
O scanner i2900 conta com inteligência 
integrada que permite que você se 
concentre em outras tarefas com a 
certeza de que o trabalho será processado 
corretamente.
•  Proteja documentos e dados e

gaste menos tempo redigitalizando 
documentos com a proteção inteligente 
de documentos (IDP). O scanner 
identifica possíveis problemas e avisa 
você antes que haja emperramentos ou 
erros de alimentação.

•  Dinamize tarefas repetitivas,



Características
Volume diário recomendado ADF: Até 10.000 folhas por dia/Mesa digitalizadora de tamanho A4 integrada: 100 páginas por dia

Velocidades de digitalização  
(retrato, tamanho carta/A4,  
preto-e-branco/tons de cinza/cores)

Até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi e 300 dpi  
(as velocidades de produção podem variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e computador)

Suporte para scanner de mesa Scanner de mesa digitalizadora tamanho A4 integrado (borda de livro); disponível Acessório de scanner de mesa digitalizadora Kodak 
tamanho A3 (borda de livro)

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

Iluminação LED duplo

Painel de controle do operador Display de LCD gráfico com quatro botões de controle do operador

Resolução óptica 600 dpi

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

Largura Máx./Mín. de documento Alimentação automática: 215 mm (8,5 poln.) / 63,5 mm (2,5 pol.) / Alimentação manual: 215 mm (8,5 pol.) / 50 mm (2 pol.)

Comprimento máx./mín. de documento Alimentação automática: 863,6 mm (34 poln.) / 63,5 mm (2,5 pol.) / Alimentação manual: 863,6 mm (34 pol.) / 50 mm (2 pol.)  
(apenas pela saída traseira) 
Modo de documentos longos: Comprimento máximo de 4,1 metros (160 pol.) 

Espessura e peso do papel Papel de 34 a 413 g/m2 (9 a 110 lb.)

Alimentador/elevador Até 250 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lb)

Opções de caminho de papel Os documentos podem sair pela bandeja de saída frontal ou pela parte traseira do scanner se a opção de caminho de papel direto for 
selecionada manualmente.

Sensibilidade a documentos Detecção de multialimentação ultrassônica; Proteção inteligente de documento

Conectividade Compatível com USB 2.0, USB 3.0

Suporte de software Software padrão - Software com pacote WINDOWS: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; Alaris Smart Touch e Alaris Capture Pro Software Limited 
Edition (por download na Web)
Software opcional: Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software (apenas Windows), Asset Management Software

Recursos de geração de imagens Digitalização Alaris 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 inteligente de cores de fundo; preenchimento inteligente de bordas da imagem; mescla de 
imagens; detecção de página em branco baseada em conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de furos da imagem; filtro de nitidez; brilho 
automático

Formatos de arquivo de saída TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável numa ou várias folhas

Garantia 12 meses balcão ( Depot ). O scanner deverá seguir para o laboratório da Kodak

Acessórios (opcionais) Acessório de mesa digitalizadora Kodak tamanho A3; acessório de impressão de documentos (verso, impressão pós-digitalização de até 40 
caracteres alfanuméricos, com nove posições de impressão) 

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

Consumo de energia Modo desligado: <0,5 watts; Em operação: <75 watts; modo de Suspensão: <4,5 watts

Fatores ambientais Scanners compatíveis com ENERGY STAR
Temperatura de operação: 15-35° C (59-95° F)/Umidade durante a operação: 15% a 80% UR

Ruído acústico (nível de pressão sonora 
relativo à posição do operador)

Modo desligado ou pronto: <30 dB(A)
Modo de operação: <60 dB(A)

Configuração recomendada para o 
computador

Intel Core2 duo 6600 @ Processador Duo de 2,4 GHz ou equivalente, 4 GB RAM (Windows e Linux)

Sistemas operacionais compatíveis Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits), 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 (32 bits e 64 bits), Windows 10 (32 bits e 64 bits), Ubuntu 12.04 (LTS)*

Certificações do produto e aprovações AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Classe B (marca de C com tique), CAN /CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (marca de C com UL), Canadá 
ICES-003 Edição 5 (Classe B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (Classe B), Harmônicos GB 17625.1:2003 (marca CCC “S&E”), Emissões EN 
55022:2010 ITE (Classe B), Oscilação EN 61000-3-3, Imunidade EN 55024:2010 ITE, (marca CE), EN 60950-1:2006 + A11, A12, A1 (marca 
TUV GS), IEC 60950-1, CISPR 22:2008 (Classe B), VCCI V3/2012.04 (Classe B), CNS 13438:2006 (Classe B), CNS 14336-1 (marca BSMI), 
UL 60950-1:07 (marca UL), CFR 47 Parte 15 Parágrafo B (FCC Classe B), marca S da Argentina

Suprimentos disponíveis Panos para limpeza de rolos, panos Staticide, kit de suprimentos (inclui módulo de alimentação, módulo de separação, base de separação, 
rolos de transporte frontais)

Dimensões Peso: 15,8 kg (35 libras), profundidade: 371 mm (14,6 pol.) com a bandeja de entrada fechada
Largura: 431,8 mm (17 pol.) Altura: 237,5 mm (9,4 pol.)

* Função de Alaris Smart Touch não compatível com esses sistemas operacionais

Scanner Kodak i2900

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/go/i2900

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.
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