
Digitalize documentos irregulares, volumosos,  
costurados e frágeis com facilidade
A Mesa digitalizadora modular acessória integra-se totalmente aos 
scanners da séries Alaris S2000 e E1000 para produtividade contínua 
quando documentos desafiadores entram no fluxo de trabalho

Mesa digitalizadora modular A4/Legal acessória Alaris

Nada pode detê-lo agora

É a solução ideal para manter sua digitalização 
produtiva e eficiente. A mesa digitalizadora 
modular A4/Ofício é totalmente integrada  
e conectada aos scanners séries S2000  
e E1000 com facilidade.

Quando os originais são costurados, volumosos  
ou frágeis, você precisa de um acessório de  
mesa digitalizadora para capturar rapidamente 
esses documentos extraordinários. O acessório  
de mesa digitalizadora da Alaris para 
documentos A4/de ofício é exatamente o que  
você precisa para manter a produtividade 
de seus trabalhos de digitalização. Agora sua 
produtividade não precisa cair ao digitalizar 
revistas, livros, ampliações de foto, envelopes 
grandes, itens mais volumosos, apresentações 
costuradas e outros originais grandes.

Confiável e seguro, o que quer que  
você digitalize

Com a integração simplificada entre  
a mesa digitalizadora modular acessória  
e os scanners séries S2000 e E1000,  
além de recursos valiosos para digitalizar  
com segurança documentos frágeis  
e encadernados, sem risco de danos, você 
terá desempenho confiável e tranquilidade.

Recursos focados na eficiência

Ocupando uma pequena área e com 
uma integração perfeita entre a mesa 
digitalizadora modular A4/Ofício acessória 
Alaris e os scanners Alaris séries S2000 
e E1000, você economiza espaço de forma 
eficiente, independentemente do tamanho dos 
documentos que estão sendo digitalizados.

•  Conecte-se com rapidez e facilidade - inclui 
tudo o que você precisa para começar

•  Não são necessários nenhum cabo de 
alimentação adicional ou recursos de 
processamento de imagem no computador

•  Sem limitações de espessura - originais 
costurados, por exemplo, ficam protegidos 
e perfeitamente planos durante 
a digitalização

•  Recursos de digitalização de borda de livro 
permitem que você capture uma página 
por vez para eliminar imagens escuras ou 
borradas na área de canto de um livro

•  Salve e envie arquivos no formato que 
precisar - incluindo JPEG de uma ou várias 
páginas, PDF, PDF pesquisável, PNG, TIFF, 
BMP, RTF etc.

•  Consome menos espaço do que uma mesa 
digitalizadora externa - scanner e mesa 
digitalizadora ocupam o mesmo, e pequeno, 
espaço

•  Suporte para drivers TWAIN, ISIS e alguns 
drivers Linux



Mesa digitalizadora modular A4/Legal acessória Alaris

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 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)

Altura x largura x comprimento 53 x 462 x 467 mm (2,1 x 18,2 x 18,4 pol.)

Peso 2,9 kg (<6,5 lbs)

Catálogo núm. 1015791

Compatibilidade Scanners Alaris Séries S2000 e E1000

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

Descomplicado como apertar um botão

Digitalize usando um botão. A tecnologia Alaris Smart Touch digitaliza para arquivos, e-mail, 
Microsoft SharePoint e outros aplicativos rapidamente. Já vem com tudo o que você precisa 
para começar a digitalizar.

Digitalização por mesa de rede e a eficiência de trabalhar mais

Digitalize documentos irregulares, volumosos, costurados e frágeis com confiança. Use seu  
acessório de mesa digitalizadora Alaris para documentos A4/de ofício com um scanner 
S2060w ou S2080w para conectividade de rede sem fio, possibilitando que múltiplos usuários 
compartilhem facilmente o acessório de mesa digitalizadora em um ambiente distribuído. 
Quando vários usuários precisam digitalizar documentos de exceção ou os volumes aumentam, 
você sempre vai estar pronto.

Outros fabricantes oferecem conectividade sem fio através de um kit complementar, mas, com 
o scanner S2060w/S2080w e o acessório de mesa digitalizadora, você está imediatamente 
pronto para conectar-se à rede.

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/go/flatbed

Fale conosco:  
AlarisWorld.com/go/contactus Todas as marcas registradas e nomes 
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