
i1120 
ScanMate
Scanner

Um scanner para  
todas as situações.

O novo scanner Kodak ScanMate i1120 transforma seus documentos em  
 papel em imagens digitais de alta qualidade que podem ser gerenciadas, enviadas, 
arquivadas e encontradas — facilmente. Com apenas o toque de um botão você 
tem o controle de seus documentos e organiza suas informações.

É inteligente, confiável e realiza várias tarefas. 

O scanner Kodak ScanMate i1120 vem pronto para digitalizar. Sua conexão ao  
computador é feita de maneira simples e possui um pacote de softwares intuitivos. 
Com o recurso de toque inteligente, você pode programar facilmente até nove funções 

de digitalização, nos formatos de arquivo de que necessita 
(PDF, TIFF, JPEG, RTF e PDF pesquisável). Digitalize tudo, desde 

cartões de visita até documentos com 86 cm de comprimento, 
em colorido, tons-de-cinza e preto-e-branco, frente e verso 

ao mesmo tempo. Mesmo que os documentos não estejam 
em bom estado a tecnologia Perfect Page pode fazer com 

que as imagens digitalizadas sejam melhores que os 
originais. Esse robusto scanner de mesa oferece toda 

a facilidade, flexibilidade, confiabilidade e qualidade 
que você deseja, a um preço ideal. 

Basta apertar o botão e organizar 
seus papéis — facilmente.



Scanner               ScanMate i1120
Volume diário recomendado Até 1.000 páginas por dia

Velocidade de produção  
(retrato, tamanho carta)

Preto-e-branco/Tons de cinza/Cores: Até 20 ppm/40 ipm  
a 200 dpi (As velocidades de produção podem variar de acordo 
com as suas opções de driver, software, sistema operacional  
e computador.)

Resolução óptica 600 dpi 

Tamanho máximo dos 
documentos

215 mm x 863 mm

Tamanho mínimo do documento Alimentação individual de documentos: 50 mm x 63,5 mm 
Alimentação com várias folhas: 63,5 mm x 125 mm

Alimentador ADF: Até 50 folhas de papel de 75 g/m2 papel

Conexão USB 2.0

Pacote de software Driver TWAIN e WIA, Nuance Scansoft PaperPort11, Nuance 
Scansoft OmniPage15 e Presto!BizCard 5

Recursos de geração de imagens 
(no scanner)

Digitalização Perfect Page, iThresholding, processamento de limite 
adaptável, digitalização de toque inteligente, enquadramento 
automático de imagens (enquadramento), remoção automática de 
borda (corte automático), corte relativo, corte dinâmico, rotação 
de imagem, eliminação eletrônica de cores, digitalização de fluxo 
dual, preenchimento das bordas das imagens, remoção de páginas 
em branco, ajuste interativo de cor, ajuste de brilho e contraste

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

Garantia padrão 1 ano com atendimento balcão

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

Sistemas operacionais com 
suporte

Windows Vista (32-bit), Windows XP SP2, Windows 2000 
Professional SP4

Dimensões Altura: 147,5 mm sem incluir as bandejas,  
Largura: 300,6 mm,  
Profundidade: 157,3 mm sem incluir as bandejas,  
Peso: 2,7 kg

Para saber mais, visite:  
1-800-944-6171 
www.kodak.com/go/getyourScanMate

Seja simples. Seja Kodak.
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Como parceira da Energy Star®, 
a Eastman Kodak Company 
determinou que esse produto atende  
às diretrizes da Energy Star® com 
relação ao consumo de energia.Serviços e Suporte

Dimensão compacta mas grande  
produtividade.
Seu escritório se beneficiará com:
•  Manuseio de papel confiável para 

minimizar as redigitalizações

•  Alimentação automática de documentos  
para processamento rápido

•  Versatilidade para manusear muitos 
tipos de documentos

•  Pacote de software incluso

•  Simplicidade Plug and Play e facilidade 
de uso

•  Imagens de alta qualidade com precisão 
e legibilidade

• Um preço que torna tudo mais acessível

•  A melhor garantia de serviço da Kodak

Esse é o novo scanner Kodak ScanMate 
i1120. Dimensões compactas que  
o ajudarão a dar um passo gigante rumo 
à organização.


