
Quando documentos originais são muito 
grandes, estão acoplados ou são extremamente 
delicados, você precisa de um acessório da 
mesa digitalizadora modular para trabalhar com 
esses tipos de documentos. Com uma mesa 
digitalizadora modular que pode ser instalada 
e removida rapidamente, você pode manter a 
produtividade. Produtividade rápida e flexível – 
é exatamente isso que os acessórios da mesa 
digitalizadora modular para tamanho A3 da 
Kodak oferecem.

Digitalize documentos grandes e delicados!
Instale uma mesa digitalizadora modular versátil em 
questão de segundos

Acessório da mesa digitalizadora modular para tamanho A3 da Kodak

Use o acessório da mesa digitalizadora modular para 
tamanho A3 com um scanner compatível (consulte o 
verso) e você poderá digitalizar documentos frágeis 
e grandes de forma rápida, além de livros, revistas, 
itens mais grossos, ampliações de foto e muito mais. 
O acessório da mesa digitalizadora modular pode 
ser instalado e removido em questão de segundos, 
facilitando o acesso e o armazenamento até serem 
necessários novamente.

O acessório da mesa digitalizadora modular agrega 
versatilidade aos negócios de digitalização de fotos

"Digitalizamos fotos sem removê-las das páginas do álbum, o 
que é extremamente útil, especialmente para álbuns e fotos 
mais antigas. Dessa maneira, não precisamos remover a 
película plástica das fotos e possivelmente danificá-las, uma 
vez que o plástico muitas vezes gruda nas fotos ao longo de 
anos ou décadas no álbum. O acessório da mesa digitalizadora 
modular nos permite agregar isso como um serviço extra para 
agradar nossos clientes e garantir que digitalizemos todas as 
suas imagens". 

— Proprietário de uma loja especializada em fotografias no 
Alabama



Conecte e digitalize
•  Design compacto que ocupa pouco 

espaço. 

•  Compatível com drivers TWAIN e ISIS 
(também compatível com Linux em 
alguns casos). 

•  Inclui tudo o que você precisa para 
conectar e começar a digitalizar.

O acessório de mesa digitalizadora 
modular conecta-se e opera com 
facilidade, proporcionando um conjunto 
valioso de recursos.

•  Conecte o acessório da mesa 
digitalizadora modular, coloque um 
documento no vidro e selecione 
"Digitalizar" para capturar imagens 
de alta qualidade. 

•  Beneficie-se de todos os recursos 
de imagens do Perfect Page que seu 

scanner tem a oferecer usando a mesa 
digitalizadora modular.

•  Aproveite o recurso Smart Touch 
– digitalize para arquivos, e-mail, 
Microsoft SharePoint e outros 
aplicativos com o toque de um botão.

•  Os formatos de saída TIFF, JPEG, RTF, 
BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou 
várias páginas estão disponíveis ao usar 
o Smart Touch ou o Kodak Capture Pro 
Software. 

*Sem suporte para resolução de 1.200 dpi nesses scanners ao digitalizar usando a mesa digitalizadora modular.
**Excluindo o scanner S2040.

Digitalize facilmente documentos 
rasgados ou danificados com o 

acessório da mesa digitalizadora 
modular para tamanho A3 da Kodak.

Scanners Kodak 
Séries S2085f /

S3000

Scanners Série 
i4000

Scanners Série 
i5000*

Scanners Scan 
Station Série 700

Scanners Série 
S2000**

Especificações técnicas

Imagens de fundo Preto

Resolução óptica 600 dpi

Resoluções de saída 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 e 1200 dpi

Tamanho máximo de documento 305 x 457 mm (12 x 18 pol.)

Altura x largura x comprimento 108 x 419 x 699 mm (4,25 x 16,5 x 27,5 pol.)

Peso 8 kg (19 lbs.)

Catálogo Nº 1894351

As mesas digitalizadoras modulares para tamanho A3 estão disponíveis nas configurações abaixo 
para os seguintes scanners:

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/go/IM

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.

© 2021 Kodak Alaris Inc. 
TM/MC/MR: Alaris
09/21

Services from

PERFECT 
PAGE


