
Um scanner para  
o dia-a-dia do seu  
escritório.

Basta apertar um 
botão para facilmente 

organizar seus papéis.
O ScanMate i1120 transforma seus documentos em imagens 

digitais de alta qualidade que podem ser gerenciadas, enviadas, 
arquivadas e localizadas 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 além de possuir um 

pacote de softwares intuitivos. Com o recurso do botão inteligente, você 
pode programar facilmente até nove funções de digitalização, nos formatos 

de arquivo que necessita (PDF, TIFF, JPEG, BMP, RTF e PDF pesquisável).

Digitalize tudo, desde cartões de visita até documentos com 86 cm de comprimento, 
frente e verso, coloridos, tons-de-cinza e em preto-e-branco. Mesmo que os 
documentos não estejam em bom estado, a tecnologia Perfect Page pode fazer 
com que as imagens digitalizadas sejam melhores do que os originais. 

Esse robusto scanner oferece toda facilidade, flexibilidade e qualidade que você 
deseja, por um preço ideal.

 

ScanMate i1120
Scanner



Scanner              ScanMate i1120
Volume diário recomendado Até 1.000 folhas

Velocidade 
(formato Retrato, A4)

Até 20 ppm ou 40 ipm em bitonal, tons de cinza e colorido a 200 dpi (a velocidade poderá variar depedendo 
da escolha do software, sistema operacional e PC)

Tecnologia de digitalização CCD Duplo, Profundidade de saída em tons de cinza 8 bit (256 niveis), colorido 24 bits (8 x 3)

Resolução óptica 600 dpi

Iluminação Fluorescente (lâmpada catódica fria)

Resolução de saída 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 e 1200 dpi

Tamanho máximo do papel 215 mm x 863 mm

Tamanho mínimo do papel 50 mm x 63,5 mm

Espessura e Gramatura do papel 60-105 g/m2

Alimentador Até 50 folhas

Detecção de alimentação múltipla Por detecção de comprimento

Conexão USB 2.0

Pacote de software Driver TWAIN, ISIS e WIA, Kodak Smart Touch, Nuance Scansoft PaperPort, Nuance Scansoft OmniPage e Presto!BizCard

Recursos de tratamento de imagens 
(no scanner – sem peder velocidade) 
 
 

Digitalização Perfect Page com Auto-Brilho (iThresholding), Enquadramento (Auto-Deskew), Corte Relativo, 
Corte Dinâmico (Auto-Crop), Rotação de imagem pós-digitalização, Eliminação eletrônica de cores (Dropout), 
Saída simultânea de imagens preto-e-branco e tons de cinza ou colorido (Dual-Stream), Preenchimento de 
bordas, Remoção de páginas em branco por tamanho (kbytes) e porcentagem de conteúdo, Ajuste interativo 
de cor, Ajuste de brilho e contraste, Junção de imagens frente e verso (no driver TWAIN)

Formatos de arquivo de saída TIFF, JPEG, BMP, RTF, PDF e PDF pesquisável

Garantia 1 ano

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

Consumo de energia Modo de espera: < 25 watts; em operação: < 40 watts

Fatores ambientais 
 

Scanner com qualificação Energy Star  
Temperatura de operação: 10 - 35°C  
Umidade de operação: 10 a 85% UR

Ruído acústico Modo de espera: < 46 dB(A)
Modo de operação: < 58 dB(A)

Sistemas operacionais com suporte
Windows XP SP2/SP3 (32-bit), Windows XP x64 edition SP2, Windows 2000 Professional SP4  
e Windows Vista SP1 (32-bit e 64-bit)

Aprovações e certificados do produto 
 
 
 

AS/NZS CISPR 22 Classe B (marca C-Tick), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 (marca C-UL), Canadá ICES-003 
Edição 3 (Classe B), GB4943, GB9254 (Classe B), Harmônica GB 17625.1, (marca CCC “S&E”), Emissões EN 
55022:2006 ITE Emissões (Classe B), Oscilação EN 610000-3-3, Imunidade EN 55024:1998 ITE, (marca CE), 
EN 60950-1 (marca TUV GS) IEC 60950-1, CISPR 22 Classe B, VCCI (Classe B), CNS 13438:2006 (Classe B), 
(marca BSMI) UL 60950-1 (marca UL), CFR 47 Parte 15 Parágrafo B (FCC Classe B) Argentina Marca-S

Peças de reposição e suprimentos disponíveis Módulo separador, Módulo de alimentação e Kit de limpeza

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

Mais informações acesse o site   
www.kodak.com.br/go/docimaging
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Como parceira da Energy Star®, 
a Eastman Kodak Company criou  
este produto conforme as 
diretrizes da Energy Star® para  
o consumo eficaz de energia. 
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