Mesas digitalizadoras
modulares Kodak
Tamanho ofício e A3

Facilidade e flexível para
digitalizar documentos
encadernados, livros e
muito mais

As mesas digitalizadoras Kodak tamanho Ofício e A3 — usadas em conjunto com um Scanner Kodak compatível
— permitem digitalizar facilmente documentos frágeis e encadernados, como livros, revistas, apostilas, álbuns de
fotos e muito mais. Ambas as mesas modulares podem facilmente ser conectadas e retiradas em segundos para
guardá-las quando não estão em uso.
A mesa digitalizadora tamanho Ofício possui o recurso “Book Edge Scanning” que permite digitalizar documentos
encadernados, como livros, eliminando a sombra e a distorção da imagem do centro do material. Você não
precisará mais pressionar o livro contra o scanner, o que distorce a imagem digitalizada e danifica o livro. Basta
encaixar o livro aberto na extremidade do scanner para obter imagens perfeitas.

Consulte o verso para verificar a compatibilidade com todos os modelos dos scanners Kodak.
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 pós conectar a mesa digitalizadora
A
no scanner, simplesmente coloque um
documento no vidro da mesa e selecione
“digitalizar” para capturar imagens de alta
qualidade
 eneficie-se de todos os recursos de
B
tratamento de imagens chamado Perfect
Page que seu scanner Kodak oferece
quando você digitaliza usando as mesas
digitalizadoras Kodak

>A
 proveite os recursos do software de
captura Smart Touch da Kodak—digitalize
para pasta local ou da rede, e-mail,
Microsoft SharePoint, impressora e outras
aplicações com o simples toque de um
botão

>

>

>

>

 rie arquivos no formato TIFF, JPEG, RTF,
C
BMP, PDF e formatos de PDF Pesquisável
sem limites
 mesa digitalizadora tamanho Ofício
A
oferece um design moderno e compacto
para ocupar pouco espaço sobre a mesa
 ompatível com drivers TWAIN e ISIS
C
(também compatível com Linux para alguns
modelos)
 s mesas digitalizadoras tamanho Ofício
A
e A3 são vendidas como acessórios para
os scanners de documentos da Kodak.
Consulte a tabela ao lado para saber a
compatibilidade com todos os scanners
Kodak.

Mesa digitalizadora tamanho A3

Mesa digitalizadora tamanho Ofício

Acessórios de mesa digitalizadora modular para seu scanner Kodak
As mesas digitalizadoras estão disponíveis nas seguintes configurações para estes scanners
Kodak:
Scanners da Scanners da
Scanners da
Scanners da
Scan Station
série i1400
série i2400,
série i3000
série i4000
500, 520EX
i2600 e i2800
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Especificações técnicas

Mesa digitalizadora modular A3

Mesa digitalizadora modular
tamanho ofício

Fundo

Preto

branco

Resolução óptica

600 dpi

1200 dpi

Resoluções de saída
(dependendo do scanner
Kodak usado com a mesa
digitalizadora modular)

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

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

Tamanho máximo dos
documentos

297 x 432 mm (11,7 x 17 pol)

216 x 356 mm (8,5 x 14 pol)

Altura x largura x comprimento

159 x 438 x 711 mm

43,7 x 268 x 470 mm

Peso

10,8 kg

2,7 kg

Para clientes que já possuem a mesa digitalizadora Kodak tamanho A3 ou A4, estão disponíveis kits de conexão que
permitem usar sua mesa digitalizadora com os scanners Kodak da série i2000 (modelos: i2400, i2600 e i2800).

Serviços e Suporte

Para saber mais informações sobre as mesas digitalizadoras Kodak
tamanho Ofício e A3:
Visite www.kodak.com/go/docimaging
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