
Kompakt, sağlam ve kullanıma hazır
Maksimum verimlilik elde edin

Kodak i2900 Tarayıcı

Kodak i2900 Tarayıcı, arıza sürelerini asgari düzeye çeken ve sürekli olarak maksimum 
performans sunan sağlam bir masaüstü tarayıcıdır. Fazla etkileşime gerek olmadan birçok orijinal 
dokümanı daha hızlı ve kesintisiz tarayın. Bütünleşik kitap köşesine sahip düz yataklı tarayıcının 
sağladığı maksimum verimliliğin keyfini sürün. Değerli dokümanlarınızı koruyun, görüntü kalitesini 
artırın ve tek bir düğmeye basarak birçok işlemi aynı anda gerçekleştirerek zaman kazanın. 

•  Tekrarlanan görevleri düzenleyin, 
bilgi paylaşımını kolaylaştırın ve 
Smart Touch işlevi ile tek bir düğmeye 
basarak tüm tarama hayatınızı 
kolaylaştırın.

•  Optik karakter tanıma (OCR) 
özelliği ile veri akışı için daha kaliteli 
görüntüler elde edin ve Alaris 
Perfect Page teknolojisi ile görüntü 
işleme görevlerini otomatik olarak 
gerçekleştirin.

•  Öğrenim sürecini kısaltan sezgisel 
özellikler ile çalışanlarınızın 
verimliliğini daha ilk günden artırın.

•  Windows ve Linux ile uyumludur.

Yatırımınızı ve iş akışınızı koruyun

Yatırımınızı koruyabilmeniz için 
sunulan sayısız hizmet ve destek 
sözleşmelerinden birini seçerek 
tarayıcılarınızdan ve yazılımlarınızdan 
azami düzeyde faydalanın ve 
verimliliğinizi zirveye çıkarın. 

Daha küçük alan, daha büyük etki

i2900 Tarayıcının sağlam tasarımı, 
ünitenin küçük ayak izinden maksimum 
düzeyde faydalanıyor.

•  Daha küçük bir alanda daha fazla 
tarama işlemi gerçekleştirin.

•  Düz kağıt yolu sayesinde dosya 
klasörleri ve karton gibi daha uzun ve 
daha kalın dokümanları daha kolay 
tarayın.

•  Renkli veya siyah-beyaz, görüntülü, 
metinli ve farklı boyutlu dokümanlarda 
200 veya 300 dpi'da kesintisiz çalışın.

Verimliliğinizi artırın

i2900 Tarayıcının sahip olduğu önemli 
özellikler yelpazesi sayesinde herhangi 
bir kullanıcı müdahalesi gerekmeden 
daha uzun bir süre boyunca ve kolaylıkla 
çalışabilirsiniz.

•  Bütünleşik kitap köşesine sahip A4 
döner düz yataklı tarayıcı ile kitap 
sayfası, pasaport, klasör, hassas 
dokümanlar vb. her türlü özel 
dokümanı sorunsuz bir şekilde tarayın. 

•  250 sayfalık kapasiteye sahip 
besleyici/yükseltici ile farklı boyutlara 
sahip toplu doküman kümelerini aynı 
anda tarayın.

•  Dahili barkod okuyucu ile gerekli 
verileri uygulamalara daha kolay iletin.

Çalışabilirlik sürenizi artırın

i2900 Tarayıcının sahip olduğu dahili 
zekanın verdiği güven sayesinde aklınız 
takılmadan diğer işlerinizle ilgilenebilirsiniz.

•  Akıllı Doküman Koruma (IDP) ile 
doküman ve verilerinizi koruyun ve 
dokümanları tekrardan taramaya 
daha az zaman harcayın. i2900, olası 
sorunları önceden "duyarak" sizi 
daha sıkışmalar ve hatalar meydana 
gelmeden uyarır.



Genel Özellikler
Önerilen Günlük Hacim ADF: Günde 10.000 sayfaya kadar / Entegre A4 boyutunda düz yatak: Günde 100 sayfa

Tarama Hızları  
(dikey, letter/A4 boyutu,  
siyah ve beyaz/gri tonlama/renkli)

200 dpi ve 300 dpi çözünürlükte 60 ppm/120 ipm'e kadar  
(Tarama hızları; sürücü seçimi, uygulama yazılımı, işletim sistemi ve bilgisayar seçiminize bağlı olarak değişebilir.)

Düz Yatak Desteği Bütünleşik A4 boyutunda düz yataklı tarayıcı (kitap kenarlı); mevcut Kodak A3 Boyutunda Düz Yatak Aksesuarları (kitap kenarlı)

Tarama Teknolojisi (ADF) Çift CCD; Gri tonlamalı çıktı bit derinliği 256 seviye (8 bit); renkli yakalama bit derinliği 48 bit (16 x 3); renkli çıktı bit derinliği 24 bit (8 x 3)

Aydınlatma Çift LED

Kullanıcı Kontrol Paneli Dört adet kontrol tuşlu grafik LCD ekran

Optik Çözünürlük 600 dpi 

Çıkış Çözünürlüğü 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi

Maks. / Min. Doküman Genişliği Otomatik besleme: 215 mm (8,5 inç) / 63,5 mm (2,5 inç) / Elle besleme: 215 mm (8,5 inç) / 50 mm (2 inç)

Maks. / Min. Doküman Uzunluğu Otomatik besleme: 863,6 mm (34 inç) / 63,5 mm (2,5 inç) / Elle besleme: 863.6 mm (34 inç) / 50 mm (2 inç) (yalnızca arka çıkış) 
Uzun doküman modu: 4,1 metre (160 inç) maksimum uzunluk 

Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı 34-413 g/m2 (9-110 lb.) kağıt

Besleyici/Yükseltici 80 g/m2 (20 lb.) kağıt ile 250 adet yaprağa kadar

Kağıt Geçiş Yolu Seçenekleri Dokümanlar, ön çıkış tepsisine veya kesintisiz kağıt yolu seçeneği manuel olarak seçilirse tarayıcının arkasına çıkabilir

Doküman Algılama Ultrasonik çift sayfa besleme algılama; Akıllı Doküman Koruma

Bağlantı USB 2.0, USB 3.0 uyumlu

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 Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software (Yalnızca Windows), Asset Management Software

Görüntüleme Özellikleri Alaris Perfect Page Tarama; iThresholding; uyarlanabilir eşik işleme; eğrilik düzeltme; otomatik kırpma, göreli kırpma; agresif kırpma; 
elektronik renk ayırma; çift gidiş tarama; etkileşimli renk, parlaklık ve kontrast ayarı; otomatik yönlendirme; otomatik renk algılama; akıllı 
arka plan renk yumuşatma; akıllı görüntü kenarı doldurma; görüntü birleştirme; içerik bazlı boş sayfa algılama; çizgi filtreleme; görüntüde 
boşluk doldurma; netlik filtreleme; otomatik parlaklık

Dosya Biçimi Çıktıları Tek ve çok sayfadan oluşan TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF ve arama yapılabilir PDF

Garanti (ABD ve Kanada) Üç ay (Gelişmiş Ünite Değiştirme)

Aksesuarlar (Opsiyonel) Kodak A3 Boyutlu Düz Yatak Aksesuarı; doküman yazıcısı aksesuarı (arka sayfada tarama sonrası, dokuz farklı konumda 40 alfasayısal karaktere 
kadar yazdırma) 

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

Güç Tüketimi Kapalı mod: <0,5 watt; Çalıştırma: <75 watt; Uyku modu: <4,5 watt

Çevresel Faktörler ENERGY STAR sertifikalı tarayıcılar
Çalışma sıcaklığı: 15-35°C (59-95°F) / İşletim nem oranı: %15 ila %80 RH

Akustik Gürültü (kullanıcı konumu ses 
basınç düzeyi)

Kapalı veya Hazır modu: <30 dB(A)
İşletim modu: <60 dB(A)

Önerilen Bilgisayar Yapılandırması Intel Core2 Duo 6600 @ 2,4 GHz Duo İşlemci ya da eşdeğeri, 4 GB RAM (Windows ve Linux)

Desteklenen İşletim Sistemleri Windows XP SP3 (32-bit ve 64-bit), Windows Vista SP2 (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), Ubuntu 12.04 (LTS*)

Onaylar ve Ürün Sertifikasyonları AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Sınıf B (C Kontrol İşareti), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (C-UL İşareti), Kanada ICES-003 Sayı 5 
(Sınıf B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (Sınıf B), GB 17625.1:2003 Harmonik (CCC "S&E" İşareti), EN 55022:2010 ITE Emisyonlar (Sınıf B), 
EN 61000-3-3 Titreme, EN 55024:2010 ITE Muafiyet (CE İşareti), EN 60950-1:2006 + A11, A12, A1 (TUV GS İşareti), IEC 60950-1, CISPR 
22:2008 (Sınıf B), VCCI V3/2012.04 (Sınıf B), CNS 13438:2006 (Sınıf B), CNS 14336-1 (BSMI İşareti), UL 60950-1:07 (UL İşareti), CFR 47 
Parça 15 Alt Bölüm B (FCC Sınıf B), Arjantin S İşareti

Mevcut Sarf Malzemeleri Paten temizleme bezleri, Staticide bezleri, sarf malzemeleri kiti (besleme modülü, ayırma modülü, ayırma yastığı, ön aktarım silindirleri 
içerir)

Boyutlar Ağırlık: 15,8 kg (35 lbs.)  Derinlik: 371 mm (14,6 inç), giriş tepsisi kapalıyken
Genişlik: 431,8 mm (17 inç)  Yükseklik: 237,5 mm (9,4 inç)

* Alaris Smart Touch işlevi bu işletim sistemlerinde desteklenmez.

Kodak i2900 Tarayıcı

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?
AlarisWorld.com/go/i2900

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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