Scanner modelo: Fi-6800
Scanner Produção Duplex Colorido A3 AAD

Especificações Funcionais
•

Tecnologia: sensor de imagem dual CCD;

•

Resolução óptica: 600 dpi;

•

Resolução de saída: 50 até 600 dpi;

•

Modos de digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido;

•

Cinza: 10-bits / 1024 níveis (interno), 8-bits / 256 níveis (saída);

•

Colorido: 24-bits em uma única passagem;

•

Volume diário de processamento: até 100.000 folhas formato A4.

Velocidade
Modo de digitalização & Resolução

Simplex

Duplex

Preto e Branco, Cinza e Colorido - 200 dpi

130 ppm

260 ipm

Preto e Branco, Cinza e Colorido - 300 dpi

130 ppm

260 ipm

Características
•

Simplex (frente ou verso) e Duplex (frente e verso);

•

Alimentador Automático de Documentos (AAD);

•

Capacidade do AAD: 500 folhas (Carta/A4, 80 g/m²);

•

Tamanho de documento: Mínimo no AAD A8 (52 mm x 74 mm); Máximo no AAD A3 (297 mm x
420 mm);

•

Suporta documentos longos de até 3 metros;

•

Formatos de saída: PDF, PDF/A, PDF Pesquisável, JPEG, JPEG 2000, TIFF, MULTI-PAGE
TIFF e BMP;

•

Gramatura do papel: de 31 até 209 g/m²;

•

Interface: USB 2.0, Ultra SCSI (50 pinos), Kofax USB 2.0 e Kofax Ultra Wide SCSI (68 pinos);

•

Drivers: TWAIN (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® 2003 / Windows® Vista /
Windows® 2008 / Windows® 7) e ISIS™ (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® 2003 /
Windows® Vista / Windows® 2008 / Windows® 7).

Recursos
•

Auto Deskew (alinhamento automático da imagem);

•

Auto Orientation (orientação automática da imagem baseada no conteúdo);

•

Intelligent Auto Color Detection (detecção automática de Colorido, Cinza ou Preto e branco);

•

Intelligent Paper Feed Detection (detecção inteligente de múltipla alimentação através de três
sensores ultra-sônicos);

•

Auto Size Detection (detecção automática do tamanho do documento);

•

Blank Page Detection (detecção e remoção automática de imagens em branco);

•

Fundo preto ou branco selecionável através do driver;

•

Suporta digitalização de documentos longos de até 3.048 mm (3 metros).

Especificações Físicas
•

Alimentação bivolt automática de 100 até 240 V, 50 / 60 Hz;

•

Em conformidade com o padrão Energy Star® e RoHS;

•

Acompanha cabo USB, cabo de força, mídias de instalação (DVDs) e todos os itens
necessários para o funcionamento do equipamento;

•

Manual completo em Português (Brasil).

Softwares Inclusos
ScandAll PRO - (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows®
7)
•

O ScandAll PRO é um software de captura de imagens de alta-performance, foi desenvolvido
aliando desempenho e qualidade em um mesmo produto, permitindo utilização dos mais
avançados recursos de digitalização. Além das características básicas de um produto deste
porte, possui características diferenciais, tais como:
- Visualização de até 8 imagens digitalizadas simultaneamente;
- Permite gerar imagens duplex (frente e verso) no AAD com scanners simplex através do
recurso Virtual Duplex;
- Permite copiar e imprimir documentos;
- Permite rotacionar as imagens (90°, 180°, 270° e 360º);
- Permite reorganizar as imagens digitalizadas;
- Permite salvar arquivos nos seguintes formatos: TIFF, MULTI-PAGE TIFF, JPEG, JPEG 2000,
PDF, PDF/A, PDF Pesquisável e BMP;
- Permite a criação de Perfis para agilizar o processo de digitalização com diferentes
configurações;
- Permite a separação de lote automaticamente através de separadores de lote (PATCH
CODE) ou de diversos padrões de código de barra;
- Suporte integral aos drivers ISIS e TWAIN.

Kofax® VirtualReScan® Professional - (Windows® 2000 / Windows® XP /
Windows® Vista)
•

Software com capacidade de tratamento da imagem de forma automática durante o processo
de digitalização. Possui recursos de ajuste automático de brilho e contraste, com recursos de
alerta para imagens que não passarem pelo controle de qualidade do software oferecendo
recursos para que o ajuste seja feito de maneira interativa sem a necessidade de digitalizar o
documento novamente. Permite a remoção automática de pontos da imagem, remoção de
fundo colorido e áreas sombreadas, assim diminuindo o tamanho do arquivo. Detecta
automaticamente o tamanho do documento, realinha automaticamente a imagem e realiza as
correções necessárias para que as imagens produzidas sejam as mais fiéis aos documentos
originais, e em alguns casos até melhores.

Adobe® Acrobat® Standard - (Windows® XP / Windows® Server 2003 /
Windows® Vista)
•

Software de gerenciamento de arquivos PDF, com ele pode-se fazer muito mais do que
simplesmente “visualizar” ou “imprimir” arquivos PDF, pode-se também inserir novas páginas
ou remover páginas indesejáveis, também é possível rotacionar as páginas, definir permissões
para impressão do documento e também para copiar e/ou modificar o documento, entre outras
funções.

