
Kurumunuz dahilinde farklı yerlere ve farklı insanlara bilgi göndermeniz, taramanız, depolamanız, 
yönetmeniz gerektiğinde aradığınız cevap Kodak ScanMate i940 Tarayıcıdır. Kodak Scanmate 
i940, değerli bilgilerinizi kolay ve sezgisel bir şekilde kağıttan iş akışınıza aktarmanızı sağlar.

Bilgileri kolay ve zahmetsizce yakalayın, 
yönetin ve dağıtın
İdeal kompakt masaüstü ve mobil tarama 
arkadaşınız

Kodak ScanMate i940 Tarayıcı

Çoğu orijinalden bile daha kaliteli 
görüntüler sunar
•  Alaris Perfect Page yerleşik doküman 

görüntüleme özelliğiyle parlak renkler 
ve net metinlere sahip harika görseller 
yaratın. 

Çok farklı boyutta ve ağırlıkta içerik 
tarar 
•  20 sayfalık otomatik doküman 

besleyiciyle kartvizitleri, kimlik 
kartlarını ve kabartmalı kartları 
rahatça işler. 

Kişileri güncel tutar
•  Kartvizit bilgilerinizi kolaylıkla rehber 

uygulamalarınızla senkronize edin ve 
düzenleyin.

İçinizi rahatlatır
•  Üstün özellikli ve kendini kanıtlamış 

tarayıcı için üç yıllık sınırlı garanti.

Ayrıca, bilgi yakalama ve dağıtma sürecini 
kusursuz hale getirmek amacıyla Alaris 
Smart Touch özelliğine de sahiptir. Böylelikle, 
tek bir düğmeye basarak çok adımlı tarama 
işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kolayca 
e-posta ekleri, görüntü dosyaları ve aranabilir 
PDF'ler oluşturun ve dosyalarınızı güvenli bir 
şekilde buluta yükleyerek istediğiniz zaman 
istediğiniz yerden ulaşın.

USB aracılığıyla çalışan kompakt i940 
Tarayıcı ile istediğiniz yerde çalışın. Kapladığı 
yer küçük, etkisi büyüktür.

Kodak ScanMate i940 Tarayıcı sayesinde 
yeni tarama, bilgi yakalama ve paylaşma 
imkanlarından faydalanın. 

Kodak ScanMate i940 Tarayıcının daha 
küçük bir alanda daha iyi yaptığı 10 şey

Zaman kazandırır 
•  Alaris Smart Touch özelliği çok adımlı 

tarama ve düzenleme işlemlerini 
otomatik olarak gerçekleştirir. 

Yer tasarrufu sağlar 
•  Masada daha az yer kaplayan 

kompakt ve taşınabilir bir tarayıcı.

Her yerde çalışır 
•  USB aracılığıyla çalışarak masaüstü 

tarayıcı kullanmanın rahatlığını mobil 
tarayıcının esnekliğiyle birleştirir.

Diğerleriyle tamamen uyumludur
•  Çoğu tarama yazılımıyla uyumludur. 
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Teknik özellikler

Yazılım Desteği Birlikte Verilen Yazılımlar- WINDOWS yazılım paketi: TWAIN, ISIS, WIA Sürücüleri; Alaris Smart Touch ve Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition (web adresinden indirilerek kullanılabilir)

Opsiyonel Yazılımlar: Alaris Capture Pro Software (Yalnızca Windows), Asset Management Software

Mac yazılım paketi: NewSoft Presto! Page Manager; NewSoft Presto! BizCard X press; TWAIN sürücü (sadece web adresinden 
indirilerek kullanılabilir)

Desteklenen İşletim Sistemleri Windows XP SP3 (32-bit ve 64-bit), Windows Vista SP1 (32-bit ve 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit ve 64-bit), Windows 8 (32-bit ve 
64-bit), Windows 8.1 (32-bit ve 64-bit), Windows 10 (32-bit ve 64-bit), Linux Obuntu 16.04 (LTS)*; Mac OS v.10.13*’e kadar; Kofax 
sertifikalı

Önerilen Günlük Hacim Günde 1.000 sayfaya kadar

Tarama Hızı (dikey, letter boyutu) AC güçteyken: siyah-beyaz/gri tonlamalı: 200 dpi çözünürlükte dakikada 20 sayfaya, 40 görüntüye kadar; renkli: 200 dpi 
çözünürlükte dakikada 15 sayfaya, 30 görüntüye kadar
USB ile çalışırken: siyah-beyaz/gri tonlamalı: 200 dpi çözünürlükte dakikada 8 sayfaya, 16 görüntüye kadar
(Tarama hızı; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi ve ana bilgisayar seçiminize bağlı olarak değişebilir.)

Optik Çözünürlük 600 dpi 

Maks. / Min. Doküman Boyutu 216 mm x 1524 mm (8,5 inç x 60 inç)/80 mm x 52 mm (3,2 inç x 2,1 inç)

Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı 30 - 398 g/m2 (8 - 220 lb.) kağıt; kimlik kartı ve kabartmalı kart kalınlığı: 1,25 mm'ye (0,05 inç) kadar
Not: Dosya besleme "kart" taramaya ayarlıyken kağıt kalınlığı 995 g/m2'ye (550 lb.) kadar olabilir

Besleyici ADF: 80 g/m2 (20 lb.) kağıt ile 20 adet yaprağa kadar
Besleyici; kimlik kartları, kartvizitler, sigorta kartları ve kabartmalı kartlar gibi çeşitli küçük dokümanları işleyebilir

Bağlantı USB 2.0, USB 3.0 uyumlu

Görüntüleme Özellikleri Alaris Perfect Page Tarama, iThresholding, otomatik görüntü düzeltme (eğim düzeltme), otomatik kırpma, resim döndürme, elektronik 
renk çıkarma, çift akışlı tarama, resim birleştirme, resim kenar dolgusu, içerik temelli boş sayfa kaldırma, otomatik parlaklık ve kontrast

Dosya Biçimi Çıktıları Tek veya çok sayfadan oluşan TIFF, JPEG, RTF, BMP, tek ve çok sayfadan oluşan PDF, aramaya uygun PDF

Sınırlı Garanti Bir yıl (Gelişmiş Ünite Değiştirme) 

Elektrik Gereksinimleri AC güç kaynağı ve/veya ana bilgisayara USB kablo ile bağlanma yoluyla USB gücü

Çevresel Faktörler ENERGY STAR sertifikalı tarayıcı

Boyutlar Yükseklik: Tepsi kapalı halde 78 mm (3,1 inç)
Genişlik: Tepsi kapalı halde 289 mm (11,4 inç)
Derinlik: Tepsi kapalı halde 107 mm (4,2 inç)
Ağırlık: Güç adaptörsüz 1,3 kg (2,9 lb.)

*Alaris Smart Touch işlevi bu işletim sistemlerinde desteklenmez.

Kodak ScanMate i940 Tarayıcı

Ödül broşürümüzü buradan görüntüleyin ➥ 

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?
AlarisWorld.com/go/i940

Bizimle irtibata geçin:  
AlarisWorld.com/go/contactus

Kullanılan tüm ticari markalar ve marka 
isimleri ilgili hamillerin mülküdür.

Kodak ticari markası ve ticari sunum şekli, 
Eastman Kodak Company'den alınan lisansla 
kullanılmaktadır.
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*Mac OS, v.10.13’e kadar desteklenecektir.

http://www.kodakalaris.com/%7E/media/files/im/reviewsawards/ww-bli-awards-brochure-lr.pdf
http://www.AlarisWorld.com/go/i940
http://www.AlarisWorld.com/go/contactus

