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Dez ações incríveis que você pode fazer para se destacar com  

o scanner Kodak ScanMate i940.

Economizar tempo  O Software de captura Kodak Smart Touch com 
apenas um clique no botão simplifica as etapas de 
digitalização de documentos

Economizar espaço   O design compacto e portátil permite ocupar 
pouco espaço na mesa de trabalho ou na mochila 

Alimentação via USB  O poder de um scanner de mesa com a flexibilidade 
de um scanner portátil

Integrar com facilidade  Os drivers TWAIN e ISIS permitem uma integração  
rápida com a maioria dos softwares de digitalização

Criar imagens nítidas  O processamento de imagem de documentos 
Perfect Page está incorporado, para que obtenha 
excelentes imagens com cores brilhantes e texto 
nítido

Digitalizar tudo  O alimentador automático de documentos para 
20 folhas aceita diversos tipos de papel tais como 
cartões de visita, carteiras de identidade e cartões 
com alto-relevo

Gerenciar contatos   Acompanha software que ajuda a gerenciar, editar 
e sincronizar informações de cartões de visita com 
seus aplicativos de contatos

Ter tranquilidade  A garantia limitada de três anos confirma nosso 
compromisso com a qualidade de fabricação 
superior dos produtos

Gerenciar remotamente  O Software Kodak Asset Management permite 
o gerenciamento remoto dos scanners Kodak 
selecionados na rede (acesse kodakalaris.com/go/
AssetManagement para conhecer mais sobre este 
acessório opcional) 

Usuário do Mac?  Escolha o scanner modelo i940M para 
compatibilidade com computadores Mac 

Simplicidade em suas mãos.
Acabe com as pilhas de documentos que você tem sobre sua mesa. Com o scanner 

Kodak ScanMate i940, é muito fácil digitalizar seus documentos, armazenar em pasta  

e distribuir informações de várias formas: por email, pela rede ou qualquer sistema de 

gestão eletrônica de documentos. 

A funcionalidade Smart Touch substitui os complicados processos de digitalização em 

várias etapas com a simplicidade de um único toque. O compacto que gera um enorme 

impacto.

Ao digitalizar os documentos com o scanner i940, você pode anexar os documentos em 

um email, criar arquivos de fotos e PDFs que podem ser pesquisados - e enviar seus 

documentos para a “nuvem” na internet, permitindo que eles sejam acessados de 

qualquer lugar.

Além disso, com a alimentação via USB, você leva toda essa funcionalidade com você, 

não importa para onde você vai. Digitalize e envie suas informações com praticidade.

Scanner Kodak ScanMate i940. Uma forma moderna, compacta e portátil de ter mais 

espaço na sua mesa e agilizar as tarefas do seu dia-a-dia.

Scanner  

ScanMate  
i940



Scanner                 ScanMate i940

A Document Imaging Solutions da Kodak Alaris permite que os clientes capturem e consolidem dados a partir de fontes 
digitais e papel, entendam e extraiam indicações valiosas dos conteúdos e que forneçam as informações certas para as 
pessoas certas no tempo certo. Nossas ofertas incluem digitalizadores premiados, software de captura e gerenciamento 
de informações, uma gama de serviços profissionais em expansão e serviços e suporte líderes na indústria. Com clientes 
desde pequenas empresas ate operações globais, a Kodak Alaris fornece sistemas e soluções de nível superior para 
automatizar os processos de negócios, aprimorar as interações dos clientes e permitir melhores decisões de negócios.

Para saber mais:
Visite: www.kodakalaris.com/go/i940

Kodak Alaris Inc.
2400 Mt. Read Blvd. Rochester, NY 14615 EUA 1-800-944-6171

Kodak Alaris Brasil
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 São José dos Campos São Paulo – Brasil 12240-420 55 (12) 3932-6167
© 2014 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris será o nome comercial da Empresa em seus negócios globais.
A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company. TM/MC/MR: ScanMate
EMC, Captiva e o logotipo da EMC são marcas comerciais ou marcas registradas da EMC Corporation. As especificações estão sujeitas  
a alteração sem aviso prévio.

O scanner Kodak ScanMate i940 é compatível com os aplicativos  
Evernote, gDocScan e Microsoft SharePoint.

Especificações técnicas i940 i940M

Drivers e pacote de softwares Drivers TWAIN, ISIS, WIA; Kodak Smart Touch e NewSoft 
Presto! BizCard

Driver TWAIN; NewSoft Presto! PageManager e NewSoft Presto! 
BizCard Xpress

Sistemas operacionais suportados Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits), Windows Vista SP1  
(32 bits e 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits),  
Windows 8 (32 bits e 64 bits), Linux Ubuntu 12.04 (LTS)

Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8 e Mac OS X 10.9 

Volume diário recomendado Até 1.000 folhas por dia

Velocidades de digitalização  
(retrato, tamanho A4)

Quando alimentado pela fonte de energia CA: preto-e-branco/tons de cinza: até 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; colorido: até 15 ppm/30 ipm a 200 dpi 
Quando alimentado via USB: preto-e-branco/tons de cinza/colorido: até 8 ppm/16 ipm a 200 dpi 
(As velocidades de produção podem variar de acordo com as opções de driver, software aplicativo, sistema operacional e computador host)

Resolução óptica 600 dpi 

Máx./Mín. Tamanho do documento 216 x 1524 mm/80 x 52 mm

Espessura e peso do papel Papel de 30 a 398 g/m2; espessura da carteira de identidade e do cartão em relevo: até 1,25 mm 
Observação: com a alimentação de documentos configurada como digitalização de “cartão”, a espessura do papel pode ser de até 995 g/m2 

Alimentador de documento Até 20 folhas    
O alimentador aceita diversos documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões de visita, cartões de seguro e cartões de alto relevo

Conexão USB 2.0

Recursos de geração de imagens Digitalização com tecnologia Kodak Perfect Page com auto-Brilho (iThresholding), auto-enquadramento (Auto-Deskew), corte Relativo, corte 
dinâmico (Auto-Crop), rotação de imagem, 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 por conteúdo, Ajuste 
interativo de cor, Ajuste de brilho e contraste, rotação automática baseado no conteúdo da imagem, junção de imagens frente e verso - digitalização 
de A3, recurso de filtro de riscos, filtro de nitidez (sharpening)

Formatos de arquivos de saída JPEG, RTF, BMP e TIFF de página única e de várias páginas, PDF de página única e de várias páginas e PDF pesquisável

Garantia Três anos (sendo 90 dias de garantia legal acrescido de 33 meses de garantia contratual)

Requisitos elétricos Fonte de energia CA e/ou fonte USB por meio de um conector USB para o computador host

Fatores ambientais Scanner com qualificação Energy Star 

Dimensões Altura: 78 mm com a bandeja fechada 
Largura: 289 mm com a bandeja fechada  
Profundidade: 107 mm com a bandeja fechada 
Peso: 1,3 kg sem a fonte de energia 

Serviço e Suporte
em Soluções de Imagem de 
Documentos


