
Digitalização de passaportes de forma —  
minuciosa, rápida e descomplicada
O parceiro ideal para seu scanner Alaris série S2000. Digitalize 
duas páginas de passaporte de uma só vez em questão de 
segundos. Sem necessidade de preparar documentos. 

Mesa digitalizadora modular acessória Passport Alaris

Uma experiência profissional de digitalização 
de passaportes

Os scanners Alaris série S2000 são 
completamente integrados com o acessório 
de mesa digitalizadora de passaportes Alaris 
para a incrível facilidade de uso. Não há 
uma maneira mais segura para digitalizar 
passaportes, documentos pequenos, espessos 
ou frágeis.

Basta colocar o passaporte diretamente 
na placa para acionar a digitalização. Sem 
necessidade de dobras ou forçar. Realize uma 
digitalização de página de foto de passaporte 
em até dois segundos, ou duas páginas em 
cerca de três segundos, em 300 dpi. Capture 
em uma resolução de até 24 bits e 1.200 dpi.

Desempenho confiável para tranquilidade

Além de acabarem com o risco de danos ao 
passaporte, esses documentos estão sempre 
visíveis durante a digitalização, oferecendo 
tranquilidade para você e seus clientes. 
Digitalize e devolva o passaporte em uma 
única e eficiente etapa.

Recursos projetados para uma operação 
eficiente

Com o acessório de mesa digitalizadora de  
passaportes, você não precisa de outro cabo 
de alimentação ou entrada USB em seu 
computador. Graças à integração perfeita 
de drivers TWAIN e ISIS juntamente com os 
scanners série S2000, não é necessário usar 
múltiplos drivers de scanner. Documentos 
digitalizados de embarque de clientes podem 
ser combinados com imagens da mesa 
digitalizadora de passaportes conforme 
necessário.

Design que economiza espaço

O acessório de mesa digitalizadora de 
passaportes Alaris se encaixa por baixo do 
scanner, para uma conexão mais compacta 
que economiza muito menos espaço em  
sua mesa.

Simplicidade com um único toque

O acessório de mesa digitalizadora 
de passaportes se integra de forma 
conveniente e descomplicada ao seu 
fluxo de trabalho. Digitalize ao toque de 
um botão com a tecnologia Alaris Smart 
Touch. Ele se integra com o acessório de 
mesa digitalizadora de passaportes  
e scanners série S2000 para extrair dados 
e realizar uma transformação digital. 
Opções convenientes de digitalização que 
permitem digitalizar e enviar imagens de  
e para aplicativos de negócios.

Esteja preparado para passaportes  
e muito mais

Com o acessório de mesa digitalizadora de 
passaportes Alaris, você está preparado 
para digitalizar passaportes e outros 
documentos pequenos ou delicados.
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Características

Resolução óptica 1200 dpi

Resoluções de saída 75, 100, 150, 200, 240, 250, 260, 300, 400, 
500, 600 e 1.200 dpi

Tamanho máximo de documento 127 x 186 mm  
(5 x 7,3 pol.)

Altura x largura x comprimento 72 x 306 x 255 mm  
(2,8 x 12 x 10 pol.)

Peso 1,6 kg (3,5 lbs)

Catálogo núm. 1015783

Alaris IN2 Ecosystem

O ambiente de dados complexo de hoje 
precisa de uma abordagem integrada 
para a captura de informações. O Alaris 
IN2 Ecosystem oferece a melhor solução 
de captura de informações para sua  
empresa com scanners, software e serviços 
líderes da indústria, fornecidos por uma 
rede de parceiros confiáveis.

O Alaris IN2 Ecosystem dá-lhe:

•	 	O ajuste certo: Soluções para atender 
às suas metas de negócios, ambiente 
e orçamento

•	 	A experiência adequada: Soluções 
que simplificam seu trabalho - desde 
a aquisição até a operação  
e a propriedade

•	 	Os resultados adequados: Soluções 
que proporcionam valor comercial 
superior através da captura de 
informações rápida, precisa  
e confiável

Para saber mais, acesse alarisin2.com

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/go/passportaccessory

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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