
Scanners Kodak Série i4000 

Projetado para cuidar de tudo



Projetados para acompanhar a forma 
como o trabalho é feito hoje

A série i4000 oferece uma série de 
recursos combinados com nossa 
excepcional qualidade de imagem para 
ajudá-lo a oferecer alta produtividade.

Conte com imagens nítidas e claras, 
mesmo com originais desafiadores, 
graças ao processamento de imagem 
Perfect Page. E a tecnologia LED Dual 
produz altas taxas de leitura de OCR 
para uma precisão de extração de dados 
ainda melhor sem perda de velocidade de 
digitalização.

Conhecimento confiável para 
capacitar qualquer negócio

Nossa tecnologia de alimentação de papel 
exclusiva captura praticamente qualquer 
documento em praticamente qualquer 
condição para uma confiabilidade 
imbatível. O i4000 tem quatro camadas 
de proteção de documentos para 
proteger seus documentos importantes.

•  A detecção de comprimento protege 
contra documentos que se sobrepõem 
e aparecem como um documento longo 

•  A detecção de documentos duplos 
também garante que apenas um 
documento entre no scanner por vez, 
o que é especialmente útil quando um 
documento pequeno é inserido em um 
documento maior 

•  A proteção inteligente de documentos 
"escuta" um som de desintegração e 
interrompe imediatamente o processo 
de digitalização 

•  A detecção de metal impede grampos 
e clipes esquecidos de arranhar o vidro 
do scanner

Captura de Informação Impecável 
para Grandes Empreendimentos

Sua sala de correio , departamento de produção ou 
balcão de serviços ocupado precisa da captura de 
informações mais produtiva, precisa e confiável no 
mercado. Os scanners da série i4000 são o ajuste 
certo para seus trabalhos mais exigentes.

Integração perfeita que economiza 
tempo e dinheiro

O i4000 oferece valor comercial ao 
encontrar as maneiras mais rápidas e 
eficientes de aprimorar seus fluxos de 
trabalho. Com o reconhecimento de 
código de barras multi-zona, o driver 
lê valores de código de barras para 
extrair meta dados, permitindo uma fácil 
integração com sistemas de linha de 
negócios.

Combine o scanner com o software 
de captura na web Kodak Info Input 
Solution e você pode gerenciar aplicativos, 
configurações de trabalho e usuários, bem 
como capturar e indexar tudo a partir de 
um local de captura centralizado. 

Uma experiência de usuário  
sem esforço

A Kodak Alaris oferece interfaces intuitivas, 
digitalização a partir de um toque e 
outros recursos de facilidade de uso, para 
uma experiência de usuário simplificada. 

A tecnologia Smart Touch usa um toque 
para tarefas de digitalização usadas 
com frequência, como a digitalização de 
inscrições de integração ou faturas de 
contas a pagar. Você pode pré-programar 
tarefas para digitalizar automaticamente 
cópias impressas e salvá-las como PDFs 
pesquisáveis, permitindo que você 
procure facilmente informações no 
futuro. 

Soluções adaptáveis para o seu 
ambiente de trabalho em constante 
mudança

Software: 

O Kodak Capture Pro Software, quando 
combinado com scanners Kodak Alaris, 
fornece recursos inteligentes que 
aumentam a produtividade e melhoram 
a eficiência:

•  O Processamento Inteligente 
de Exceções garante a validação 
imediata dos formulários de modo 
que qualquer informação perdida no 
ponto de transação seja identificada 
e corrigida, resultando em melhores 
interações com o cliente e maior 
potencial para gerar receita.

• A Leitura Inteligente de Códigos 
de barras produz os resultados de 
extração de dados mais precisos e 
tira a complexidade do processo de 
configuração

Serviços: 

Obtenha o melhor desempenho possível 
de seus scanners e software com uma 
gama completa de serviços de classe 
mundial e opções de suporte para 
proteger seu investimento e manter 
a produtividade em níveis máximos.



Desempenho real comprovado.  

Mais de um milhão 
faturas de várias páginas por ano digitalizadas, geridas e distribuídas—conseguindo grandes 
economias de custos—usando um scanner Kodak da série i4000 por uma empresa global de 
entrega de pacotes. 

Mais de 3.000 
visitas de paciente acompanhadas e registradas usando um scanner Kodak da série i4000 e 
indexação automática para reduzir significativamente a mão-de-obra e melhorar o acesso a 
registros médicos precisos por uma empresa de serviços de saúde.

50.000 
contratos de aluguel convertidos—muitos dos quais são velhos, amarelados e rasgados—
em imagens nítidas usando um scanner Kodak da série i4000 com a tecnologia de imagem 
Perfect Page  por uma grande empresa de gestão imobiliária.

1 2

3

4

5

6

7

 Velocidade máxima, mesmo com todos os recursos de 
processamento de imagem em execução-orientação 
automática, duplex, enquadramento, eliminação de cores, 
corte automático, saída dual-stream e muito mais

 Organize facilmente grandes trabalhos multi-lote e 
elimine interrupções com reconhecimento de correções e 
tecnologia de impressão frontal para manter uma trilha de 
auditoria

 A funcionalidade de empilhamento controlado garante 
que uma pilha organizada de documentos seja devolvida 
após a digitalização

 O painel de controle grande tem funções para que você 
possa ficar com o scanner em vez de mover para frente 
e para trás do PC host, mantendo seus operadores mais 
produtivos e menos cansados

 Para aumentar ainda mais a produtividade, o scanner manterá 
todas as páginas de multialimentação juntas nos rolos de saída 
para análise pelo operador, para que você possa optar por 
ignorar, aceitar ou digitalizar novamente as imagens

 Manuseie volumes de papel cada vez maiores dentro de 
prazos mais curtos com o elevador de entrada de 500 folhas, 
com alimentação contínua de documentos

 Manuseio de exceção com saída reta direta permite que 
materiais como papelão, pastas de arquivos e documentos 
extra-longos sejam alimentados através do scanner 

 Adicione facilmente a capacidade de digitalizar documentos 
encadernados, sobredimensionados e frágeis com os 
acessórios de tamanho A3 opcionais
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Os scanners da série i4000 possuem 
o Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition, que facilita a edição, 
aprimoramento e gerenciamento de todos 
os tipos de documentos. Atualize para 
a versão completa e obtenha uma captura 
em lotes poderosa, flexível e acessível 
a partir da área de trabalho para ambientes 
de produção de alto volume.

SAIBA MAIS
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https://www.kodakalaris.com/en-us/b2b/solutions/software/document-scanning-software/capture-pro-software


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

Modo de espera: <40 dB(A) 
Digitalização: <63 dB(A)

Consumo de energia Modo desligado/Em espera/Suspensão: <0,5 watts; Em operação: <21 watts; Ocioso: <14 watts

Capacidade do alimentador Até 500 folhas (20 lb./80 g/m2). Processa documentos de pequena dimensão, tais como cartões de identificação, cartões 
rígidos com efeito de alto-relevo e cartões de seguros

Conectividade  USB 3. 3.1 Certificado

Dimensões Altura: 34,79 cm (13,7 pol.)
Largura: 48,9 cm (19,2 pol.)
profundidade: 46,73 cm (18,4 pol.) - com a bandeja fechada
profundidade: 61,30 cm (24,1 pol.) - com bandeja aberta

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

Fatores ambientais EPEAT Silver
Scanners compatíveis com ENERGY STAR

Compatibilidade com  
sistemas operacionais

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), 
Open SUSE 11.3 (i586) 32 bits, Open SUSE LEAP 15.1 64 bits, SUSE LINUX Enterprise Desktop 12.2 64 bits, SUSE LINUX 
Enterprise Desktop 15 SP1 for 64 bits, NEOKYLIN-LINUX-Desktop-6.0 i586 32 bits, NEOKYLIN-LINUX-Desktop-6.0-x86_64-
B045-20141201 64 bits, NEOKYLIN-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822, NEOKYLIN-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54

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, Kodak Info Input Solution (apenas WINDOWS)

Soluções de captura de produção de desktop produtivas e confiáveis 

Os scanners Kodak da série i4000 tornam a vida mais simples para qualquer negócio.

Comparação de Recursos
Velocidades de produção*  
(paisagem, tamanho carta/A4, preto 
e branco/tons de cinza/cores) 

110 ppm 145 ppm 160 ppm

Volume diário recomendado até 65.000 páginas por dia até 100.000 páginas por dia até 150.000 páginas por dia

Recursos compartilhados

Scanner Kodak i4250  Scanner Kodak i4650  Scanner Kodak i4850

Quer saber mais? 
AlarisWorld.com/go/i4000

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. 

*As velocidades de produção podem variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e computador.

EPEAT® Silver: os scanners Kodak série i4000 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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