
Enfim, seus documentos com a inteligência merecida.

O futuro revelado.

Scanners da série i5000



 Serviço e suporte Kodak
Conte conosco! Nossa equipe pode ajudá-lo a proteger seu investimento. Diversas opções de contratos de manutenção, oferecem 
assistência de acordo com sua necessidade, proporcionando o máximo tempo de atividade e praticidade nos seus negócios.

© Kodak, 2010. Kodak é uma marca registrada da Kodak.

Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio.

Para obter mais informações:  
Visite www.kodak.com/go/i5000 
ou www.kodak.com/go/pro 

Impresso com a tecnologia Kodak.

BRASIL 
Document Imaging, Kodak Brasileira Comércio  
de Produtos para Imagem e Serviços Ltda.,  
Rua Fidêncio Ramos, 213 - 7º Andar,  
CEP 04551-010 - São Paulo - SP - Brasil  
Atendimento ao Cliente: 0800 891 4211  
Web: www.kodak.com/go/docimaging-lar

Velocidade de produção (200/300 dpi, 
orientação paisagem, tamanho A4) em 
preto-e-branco, tons de cinza e colorido 
(sem perder performance)

i5200: 140 ppm / 280 ipm  
i5600: 170 ppm / 340 ipm

Volume diário recomendado Sem limite para os scanners da série i5000 (ilimitado)

Tecnologia de digitalização CCD

Resolução óptica 600 dpi

Resolução de saída 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 dpi

Iluminação LEDs brancos - duas fontes por câmera

Largura máxima do documento 304,8 mm

Modo para documentos longos 
comprimento

Até 4,8 m

Tamanho mínimo do documento 63,5 mm x 63,5 mm

Espessura e gramatura do papel Com o alimentador-padrão: de 45 g/m2 (bonde) a 200 g/m2 (ficha)
Com o acessório para alimentação de papel ultraleve: 25 g/m2 (papel de arroz) a 75 g/m2 (bonde)

Alimentador/elevador Alimentador automático de documentos tipo elevador para 750 folhas com quatro configurações: alimentação contínua,  
lotes de 100, 250, 500 e 750 folhas

Detecção de alimentação múltipla Com tecnologia ultra-sônica; Cinco (5) sensores ultra-sônicos que podem trabalhar em conjunto ou de forma independente

Conexão USB 2.0

Suporte da interface Drivers TWAIN, ISIS e WIA

Recursos de tratamento de imagens  
(no scanner – sem perder 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), Remoção de páginas em branco, Ajuste interativo de cor, Ajuste de brilho e contraste, rotação automática 
baseado no conteudo da imagem; detecção automática de cores (Auto-Cor); suavização de cores de segundo plano (Color Smoothing)  
e correção alternada, filtro de riscos e empilhamento controlado (Toggle Patch) alterna automaticamente entre a digitalização preto-e-branco  
e tons de cinza ou cores (dinamicamente)

Compactação interna Saída em CCITT Grupo IV, JPEG ou sem compactação

Garantia 90 dias – on-site

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

Consumo de energia Modo de inatividade < 4 watts; Em funcionamento: 215 watts; Espera: < 1,0 watts

Fatores ambientais 2009 Scanners com qualificação Energy Star, EuP 2008, indicados para EuP 2013

Ruído acústico Nível de força de som: Operação < 70 dB; modo desligado ou pronto < 54 dB 

Configuração recomendada para o PC Microsoft Windows XP – P3 de 1 GHz, 1 GB de RAM, USB 2.0; Microsoft VISTA – P4 de 1 GHz, 1 GB de RAM, USB 2.0;
Microsoft Windows 7 – P4 de 1 GHz, 2 GB de RAM, USB 2.0 

Sistemas operacionais com suporte Microsoft Windows XP (32 e 64 bits); Microsoft Windows Vista (32 e 64 bits); Microsoft Windows 7 (32 e 64 bits) 

Suprimentos disponíveis Kits de peças de reposição do alimentador, jogo de guias de imagem, cartucho de tinta e suporte do cartucho da impressora, folhas para limpeza do 
transporte, panos para limpeza de rolos, fitas para absorção de tinta da impressora, panos Staticide e fundo preto/branco comutável

Opções/Acessórios Acessório de impressora avançado para scanners Kodak, upgrade de i5200 para i5600, bandeja de alimentação manual, extensões de 
documentos de 66,04 cm, 76,02 cm e 86,36 cm 

Dimensões Altura: 43,4 cm, Largura: 69,3 cm, Profundidade: 51 cm com a bandeja fechada, 65,3 cm com a bandeja aberta

Peso 57,6 kg

Scanners da série i5000


