
Üstün doğruluk için olağanüstü resim kalitesi
•  OCR, aranabilir PDF ve barkod okuma üzerinden 

uygulamalara daha doğru veriler aktarmak için daha net 
görüntüler elde edin

•  Perfect Page teknolojisi ile nominal hızlarda tarama yaparken 
kötü kaliteli belge asıllarını bile net görüntülere dönüştürün

•  Çizgi kaldırma, arka plan düzeltme, resim kenar dolgusu ve 
daha fazla otomatik resim iyileştirme

•  Belgelerin önüne ya da arkasına uygulanan dijital damgalama 
ile tüm belge asıllarının tarandığını doğrulayın 

Siz büyüdükçe ihtiyaçlarınızı karşılayan güçlü, 
bağlantılı bir çözüm 
Kâğıt üzerinde hapsolmuş kritik bilgileri ERP ve CRM sistemlerinizde 
kullanmak için dijitale dönüştürün. Tekrarlayan işleri daha da 
basitleştirmek ve iş gücünüze başka işler için zaman açmak üzere 
RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) gibi geleceğin teknolojilerine 
hazır olun. İster bir dosyaya ya da klasöre tarama yapıyor ister bir 
iş süreci başlatıyor olun, Kodak S3000 Serisi Tarayıcılar her türlü 
sektör için yakalama doğruluğu, güvenlik ve kolaylık konusundaki 
yeni standardı belirler.

Başlıca avantajlar

Bugün için 
üretildi, yarın 
için hazır

Kodak S3000 Serisi Tarayıcılar  

Kâğıt ve veriler için emsalsiz koruma 
•  Gelişmiş Akıllı Belge Koruması (IDP) ve çoklu besleme algılama 

sensörleri, girdi-çıktı sorunlarını yakalayarak kâğıt sıkışması ya da 
yanlış besleme olmadan önce sizi uyarır

•  Ayarlanabilir besleyici baskısı ile kesintisiz ya da U dönüşlü kâğıt yolu 
ve düzgün, güvenli belge işleme için isteğe bağlı entegre düz yatak 

•  Herhangi bir iş yığınındaki çeşitli türden boyut ve ağırlıklardaki belge 
dizilerini besleyin

•  300 yapraklık büyük besleyici ve çıktı tepsisine ek olarak karma yığın 
işleme doğruluğu için kontrollü çıkış istifleme

Basitleştirilmiş başlatma 
ve tarama
Bir sayfa taradıktan sonra 
yakalama, geniş sezgisel 
dokunmatik ekran, 
kişiselleştirilmiş iş akışları 
ve karmaşık görevleri 
basitleştirecek Smart Touch 
teknolojisi için hazırsınız

Dahili görüntü işleme
Taramayı hızlandırmak 
ve verimliliği artırmak için 
bilgisayarlarınızın yükünü 
azaltır

Doğrudan uygulamalara 
aktarmak için tarama
TWAIN, ISIS ya da RESTful 
API tabanlı taramayla bilgiler 
doğrudan uygulamalara 
aktarılır

Gelişmiş güvenlik
Güvenli çalıştırma çözümü, 
ağ trafiği için kablo üzerinden 
şifreleme ve USB 3.2 Gen 1x1 
uyumlu

İki yıl garanti



 1  Smart Touch kullanılarak tek dokunma konumu ile renkli 
kullanıcı arayüzü 

 2 120 ppm ve günde 50.000 sayfa 

 3 300 sayfalık besleyici/yükseltici

 4 Kesintisiz kâğıt yolu mevcuttur 

 5 USB 3.2 Gen 1x1 uyumlu ve Kablolu Ağ Mevcuttur 

 6 İsteğe bağlı entegre düz yatak modeli mevcuttur

 7 Kontrollü çıkış istifleme ve çıkış yönlendiricileri ile çıktı istifleme

Genel Özellikler

Verim Hızları S3060/S3060f: Siyah ve beyaz/gri tonlama/renkli: 200 ve 300 dpi'de en fazla 60 ppm/120 ipm
S3100/S3100f: Siyah ve beyaz/gri tonlama/renkli: 200 ve 300 dpi'de en fazla 100 ppm/200 ipm 
S3120: Siyah ve beyaz/gri tonlama/renkli: 200 ve 300 dpi'de en fazla 120 ppm/240 ipm 

Önerilen Günlük Hacim S3060 ve S3060f: Günde 25.000 sayfaya kadar; S3100 ve S3100f: Günde 45.000 sayfaya kadar; S3120: Günde 50.000 sayfaya kadar 

Besleyici Kapasitesi 80 g/m2 (20 lb.) kâğıt ile 300 adet yaprağa kadar 

Güç Tüketimi S3060/S3060f/S3100/S3100f/S3120: Kapalı: 0,3 watt’dan az; Bekleme/Uyku modu/Ağ Bekleme: <4,0 watt; Hazır modu: 13 watt; Tarama 
modu: < 50 watt

Elektrik Gereksinimleri 100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz

Çevresel Faktörler EPEAT Gold ENERGY STAR Onaylı Çalışma Sıcaklığı: 10-35° C (50-95° F); İşletim Nem Oranı: %15 ila %80 RH

Boyutlar Ağırlık: 16,8 kg (37,1 lbs.) Derinlik: Giriş tepsisi dik konumda 370,84 mm (14,6 inç), Genişlik: 457,2 cm (18 inç) Yükseklik: 254 cm (10 inç)

Desteklenen İşletim Sistemleri WINDOWS 7 SP1 (32-bit ve 64-bit), WINDOWS 8.1 (32-bit ve 64-bit), WINDOWS 10 (32-bit ve 64-bit), WINDOWS Server 2012 x64 
Sürümleri, WINDOWS Server 2016 x64 Sürümleri, WINDOWS Server 2019 x64 Sürümleri, LINUX UBUNTU5 ve Neokylin5. Citrix Sertifikalı 
(sadece USB)

Yazılım Desteği Smart Touch, Kodak Bilgi Girişi Çözümü, Kodak Capture Pro Software ve Kodak Varlık Yönetimi Yazılımı (yalnızca WINDOWS); WINDOWS 
Paket sürücüler: TWAIN, ISIS, WIA Sürücüleri

Aksesuarlar (isteğe bağlı) S2085f/S3000 Serisi için Görüntüden Yazıcı; Kodak Taşıyıcı Kılıflar (5 paket); Kodak S2085f/S3000 Serisi Besleme Sarf Malzemeleri; Arka Çıkış 
Tepsisi S2085f/S3000 Serisi; S2085f/S3000 için Belge Uzatma Birimi; Kodak A3 boyutu Düz Yatak 

Garanti* İki yıl garanti

Kodak S3000 Serisi Tarayıcılar 

EPEAT® Gold: Kodak Kodak S3000 Serisi Tarayıcılar, EPEAT® Gold Tescilli statüsüne ulaşmıştır ve enerji verimliliği ve tehlikeli maddelerin ve atık ürünlerin 
azaltılması açısından ENERGY STAR® yönergelerini karşılamaktadır.

ENERGY STAR® sertifikalı tarayıcılar, özelliklerden ya da işlevsellikten ödün vermeden enerji tasarrufunda bulunma konusunda bağımsız olarak onaylanmıştır. 

IN2 Ecosystem: Kodak Alaris ve iş ortaklarımız tarafından geliştirilen donanım, yazılım, çözümler ve hizmetleri bir araya getirerek, verileri doğru zamanda 
doğru yere alır.

EPEAT statümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için AlarisWorld.com/go/EPEAT adresini ziyaret edin

ÇEVRESEL OLARAK ONAYLANMIŞTIR

Özelliklerin tam bir listesini veya daha fazla bilgi edinmek için:  
AlarisWorld.com/go/S3000

Bizimle iletişime 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.

© 2021 Kodak Alaris Inc. 
TM/MC/MR: Alaris
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*Coğrafi sınırlar geçerlidir.
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Temel özellikler

https://www.alarisworld.com/landing-page/epeat
https://www.alarisworld.com/go/S3000
https://www.alarisworld.com/landing-page/servicesupport

