
Se você precisa digitalizar, armazenar, gerenciar e enviar informações para vários locais e pessoas 
em sua organização com facilidade, então você precisa de um scanner Kodak ScanMate i940. Ele 
transfere rapidamente informações valiosas do papel para seu fluxo de trabalho de modo intuitivo.

Capture, gerencie e distribua informações com 
facilidade e velocidade
O companheiro de equipe perfeito e compacto para 
digitalização móvel e em mesas

Scanner Kodak ScanMate i940

Cria imagens nítidas - até mesmo 
melhores que os originais
•  Conta com digitalização de documentos 

Perfect Page integrada - excelente para 
imagens com cores claras e texto nítido 

Digitaliza vários tamanhos  
e gramaturas 
•  O alimentador de documentos 

automático de 20 folhas processa até 
mesmo cartões de visita, carteiras de 
identidade e cartões sólidos gravados 

Mantém contatos em dia
•  Edite e sincronize facilmente as 

informações de cartões de visita em 
seus aplicativos de contato

Garante tranquilidade
•  Os detalhes da garantia estão 

disponíveis para serem analisados com 
seu revendedor local

10 maneiras pelas quais o scanner 
Kodak ScanMate i940 faz mais 
ocupando menos espaço

Economiza tempo 
•  O recurso Smart Touch realiza 

operações de digitalização e organização 
de várias etapas de forma automática 

Economiza espaço 
•  Scanner compacto, altamente portátil, 

que ocupa menos espaço na mesa

Digitaliza em qualquer lugar 
•  Com alimentação USB para fornecer ao 

scanner de mesa a flexibilidade de um 
scanner móvel

Ótima compatibilidade com outros 
aparelhos
•  Compatível com a maioria dos 

programas de digitalização 

289 mm (11,4 pol.)

78 m
m

 (3,1 pol.)

Para garantir que a captura e a distribuição 
de informações sejam ainda mais a prova de 
erros, o scanner ScanMate i940 usa o recurso 
Smart Touch – dessa forma, o simples toque de 
um botão substitui processos complicados de 
digitalização em várias etapas. Crie facilmente 
anexos de e-mail, arquivo de imagem e PDFs 
pesquisáveis - e envie seus documentos de  
forma segura para a nuvem para que possam  
ser acessados a qualquer hora e lugar.

Alimentado por USB, o scanner i940 é altamente 
compacto e permite que você trabalhe em 
qualquer lugar. Ele é compacto, mas de impacto.

Abra novas possibilidades de digitalização,  
captura de informações e compartilhamento  
com a liberdade e a eficiência do scanner  
Kodak ScanMate i940.



Especificações técnicas

Suporte de software Software padrão - Software com pacote WINDOWS: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; Smart Touch ou Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition (por download na Web)

Software opcional: Kodak Capture Pro Software (apenas WINDOWS)

Sistemas operacionais compatíveis WINDOWS 8 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 11 (64 bits),  
LINUX*; Certificação KOFAX

Volume diário recomendado Até 1.000 páginas por dia

Velocidades de produção  
(tamanho retrato, carta)

Quando ligado em redes CA: preto e branco/tom de cinza: até 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; colorido: até 15 ppm/30 ipm a 200 dpi
Quando ligado por USB: preto e branco/tom de cinza/colorido: até 8 ppm/16 ipm a 200 dpi
(As velocidades de digitalização podem variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e 
computador host)

Resolução óptica 600 dpi 

Tamanho máx./mín. do documento 216 mm x 1524 mm (8,5 x 60 pol.)/80 mm x 52 mm (3,2 x 2,1 pol.)

Espessura e peso do papel Papel de 30 a 398 g/m2 (8 a 220 lb.); espessura de carteira de identidade e cartões sólidos gravados: até 1,25 mm (0,05 pol.)
Observação: com a alimentação de documentos definida para digitalização de "cartão", a espessura de papel vai até 995 g/m2 (550 lb.)

Alimentador ADF: até 20 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lb)
O alimentador pode processar diversos documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões de visita, cartões de 
seguro e cartões manuais.

Conectividade Compatível com USB 2.0, USB 3.0

Recursos de geração de imagens Digitalização Perfect Page, iThresholding, orientação automática de imagem (alinhamento), corte automático, rotação de imagem, 
remoção eletrônica de cores, digitalização de fluxo dual, mescla de imagens, preenchimento de bordas de imagem, remoção de 
páginas em branco com base em conteúdo, brilho e contraste automáticos.

Formatos de arquivo de saída TIFF de uma ou várias páginas, JPEG, RTF, BMP, PDF de uma ou várias páginas e PDF pesquisável

Garantia Para obter maiores informações, consulte seu revendedor autorizado

Requisitos elétricos Fonte de alimentação CA e/ou alimentação USB por conector USB no computador de host

Fatores ambientais Scanner com qualificação ENERGY STAR

Dimensões Altura: 78 mm (3,1 pol.) com a bandeja fechada
Largura: 289 mm (11,4 pol.) com a bandeja fechada
profundidade: 107 mm (4,2 pol.) com a bandeja fechada
Peso: 1,3 kg (2,9 lb.) sem adaptador de energia

Scanner Kodak ScanMate i940

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/go/i940

Fale conosco:  
AlarisWorld.com/go/contactus

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

*O Kodak Capture Pro Software Limited Edition e a funcionalidade Smart Touch não são compatíveis com este sistema operacional.

EPEAT® Silver: os scanners Kodak ScanMate i940 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

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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