
Se você tiver originais muito grandes, grossos 
ou extremamente delicados, precisará de um 
acessório da mesa digitalizadora para lidar com  
documentos especiais. Quando sua mesa 
digitalizadora puder ser conectada e desconectada 
rapidamente, você conseguirá manter o fluxo de 
sua produtividade. Produtividade rápida e flexível –  
exatamente o que os acessórios da mesa digitalizadora 
de tamanho ofício e A3 Kodak oferecem.

Digitalize documentos grandes  
e frágeis em seu fluxo de trabalho
Conecte e desconecte uma mesa digitalizadora versátil em segundos

Acessórios de mesa digitalizadora de tamanho ofício e A3 da Kodak

Una um acessório de mesa digitalizadora de tamanho 
ofício e A3 da Kodak a um scanner Kodak compatível 
(veja a parte de trás) para poder digitalizar com rapidez 
documentos frágeis e grandes, bem como livros, revistas, 
itens espessos, ampliações de foto e outros itens. Todos  
os três modelos da mesa digitalizadora se conectam  
e desconectam em segundos, fazendo com que sejam 
fáceis de acessar e guardar até que sejam necessários  
de novo.

O acessório de mesa digitalizadora agrega 
versatilidade no mercado de digitalização de fotos

"Podemos digitalizar fotos sem tirá-la da página do 
álbum, o que é muito prático, especialmente em fotos 
e álbuns antigos. Dessa forma, não temos que tirar  
o plástico que cobre as fotos, o que poderia danificar 
fotos de anos ou décadas atrás em um álbum. 
O acessório de mesa digitalizadora nos permite 
adicioná-la como um serviço extra para agradar 
nossos clientes e assegura que capturemos todas  
as suas imagens". 

— Proprietário, Loja especializada em fotos, Alabama
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Deseja saber mais?
Ligue para: 1-800-944-6171 
www.kodakalaris.com.br/go/IM
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Kodak Alaris Brasil
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Campos São Paulo – Brasil - Cep: 12240-420
Phone: +55 (12) 3500-1928
E-mail: vendasdi@kodakalaris.com

Conecte, digitalize

•	 	TIFF	de	uma	e	de	várias	páginas,	JPEG,	
RTF,	BMP,	PDF	e	formatos	de	PDF	
pesquisáveis 

•	 	Design	compacto	de	dimensões	reduzidas	

•	 	Compatível	com	os	drivers	TWAIN e ISIS 
(Linux e Mac também são compatíveis 
em alguns exemplos) 

•	 	Inclui	tudo	o	que	você	precisa	para	
conectar e começar a digitalizar

Além da facilidade de trabalhar com 
documentos especiais, a mesa digitalizadora 
de tamanho ofício também oferece 
digitalização de borda de livro, permitindo que 
você digitalize uma página por vez e elimine 
imagens borradas ou escuras na área "mais 
fechada" de um livro quando você o abre da 
parte "mais aberta" em uma superfície.

Cada acessório de mesa digitalizadora  
é conectado e funciona de forma fácil, além 
de oferecer diversos recursos valiosos. 

•	 	Conecte	seu	acessório	de	mesa	digitalizadora,	
coloque um documento no vidro e selecione 
"digitalizar" para capturar imagens de alta 
qualidade 

•	 	Aproveite	todos	os	recursos	de	digitalização	
do Perfect Page que seu scanner Kodak 
oferece ao usar sua mesa digitalizadora

•	 	Tire	vantagem	da	funcionalidade	Toque	
inteligente, digitalize no arquivo, e-mail, 
Microsoft SharePoint e outros aplicativos 
com um só botão

Para clientes que já tem um acessório de mesa digitalizadora A3 ou A4 da Kodak estão disponíveis com um scanner 
Kodak i2420, i2620 ou i2820.
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Especificações técnicas Mesa digitalizadora  

de tamanho ofício

Mesa digitalizadora  

de tamanho A3

Digitalização de fundo Branco Preto

Resolução óptica 1200 dpi 600 dpi

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

100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 
e 1200 dpi

Tamanho máximo do documento 216 x 356 mm 305 x 457 mm

Altura x largura x comprimento 43,7 x 268 x 470 mm 108 x 419 x 699 mm

Peso 2,7 kg 8 kg

Nº do catálogo 1199470 1894351

Mesas digitalizadoras estão disponíveis nas seguintes configurações para esses scanners Kodak:

Service & Support
for Document Imaging Solutions

Veja o folheto de prêmios ➥ 
Serviço e Suporte
em Soluções de Imagem de Documentos


