REGISTRO DE PREÇO DE SCANNER
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Valor Unitário

Valor Total

R$ 22.669,20

R$ 453.384,00

(A3)
•

Objeto: Scanner

•

Marca: KODAK

•

Modelo i3400 (A3)

•

Garantia: 48 meses (ONSITE)

•

•

Especificações:

▪

Volume diário recomendado: Até 20.000 folhas por dia

▪

Velocidades de produção (retrato, tamanho carta): até 90
ppm/180 ipm a 200 dpi e 300 dpi (até 80 ppm/160 ipm em
cores)* (As velocidades de digitalização podem variar de
acordo com as suas opções de driver, software, sistema
operacional e computador).

▪

Tecnologia de digitalização: CCD duplo; Profundidade da saída
em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade da
captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de
saída de cores de 24 bits (8 x 3)

▪

Painel de controle do operador: Visor LCD gráfico com quatro
botões de controle do operador

▪

Resolução óptica:600 dpi

▪

Iluminação: LED duplo

▪

Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 /
1200 dpi

▪

Largura máxima e mínima de documentos: Alimentação
automática: 305 mm (12 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.); Alimentação
manual: 305 mm (12 pol.) / 50 mm (2 pol.)

▪

Comprimento máximo e mínimo de documentos: Alimentação
automática: 863,6 mm (34 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.);
Alimentação manual: 863,6 mm (34 pol.) / 50 mm (2 pol.)
(somente saída traseira)

▪

Modo de documentos longos: comprimento máximo de 4,1
metros (160 pol.) (Os scanners oferecem suporte ao modo de
digitalização contínua)

▪

Espessura e peso do papel: papel de 34-413 g/m2 (9-110 lb)

▪

Alimentador / elevador: Até 250 folhas de papel de 80 g/m2 (20
lb)

▪

Opções de caminho do papel: Os documentos podem sair pela
bandeja de saída frontal ou pela parte traseira do scanner se a
opção de caminho de papel direto for selecionada
manualmente.

▪

Deteção de documento: Detecção de multialimentação
ultrassônica; Proteção inteligente de documento

▪

Conexão: Compatível com USB 2.0; USB 3.0

▪

Pacote de software: Suporte total do Kodak Capture Pro
Software e Kodak Asset Management Software.

▪

Pacote com drivers TWAIN, ISIS e WIA; Kodak Capture Pro
Software Limited Edition; Smart Touch; Certificação Kofax;

▪

Recursos de geração de imagens: Digitalização Perfect Page;
iThresholding; processamento de limite adaptável;
enquadramento; corte automático; corte relativo; corte
dinâmico; eliminação eletrônica de cores; digitalização de fluxo
dual; ajuste interativo de cor, brilho e contraste; orientação
automática; detecção automática de cores; suavização de
cores de segundo plano; preenchimento de bordas da imagem;
mescla de imagens; detecção de folha em branco baseada em
conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de furos da imagem;
filtro de nitidez

▪

Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e
PDF pesquisável de uma ou várias folhas

▪

Requisitos elétricos: 100-240 V (internacional); 50-60 Hz

▪

Sistemas operacionais suportados: Windows 10 (32 bits e 64
bits); Windows 8,1 (32 bits e 64 bits); Windows 8 (32 bits e 64
bits); Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits); Windows Vista SP2
(32 bits e 64 bits); Linux Ubuntu 14.04 (LTS) (32 bits e 64 bits)*
* – O aplicativo KODAK Smart Touch não é suportado nesses
sistemas operacionais.

▪

Dimensões: Altura: 23,8 cm (9,4 pol): Largura: 43,18 cm (17
pol); Profundidade: 37,1 cm (14,6 pol) (com a bandeja de
entrada fechada)

▪

Peso:15,8 kg (35 lb)
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•

Objeto: Scanner

•

Marca: KODAK

•

Modelo i2620

•

Garantia: 48 meses (ONSITE)

Valor Unitário

Valor Total

R$ 3.319,50

R$ 59.751,00

▪

•

Especificações:

▪

Volume diário recomendado: ADF i2620: Até 7.000 folhas por
dia

▪

Velocidades de produção* (retrato, tamanho carta): Preto e
branco/tons de cinza i2620: até 60 ppm/120 ipm a 200 e 300
dpi; Color i2620: Até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi; até 40 ppm/80
ipm a 300 dpi

▪

Tecnologia de digitalização: CCD duplo; Profundidade da saída
em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade da
captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de
saída de cores de 24 bits (8 x 3)

▪

Painel de controle do operador i2620: Visor de cristal líquido
gráfico

▪

Resolução óptica: 600 dpi

▪

Iluminação: LED indireto duplo

▪

Resolução de saída: 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400
/ 600 / 1200 dpi

▪

Dimensão máx./mín. do documento: 216 mm x 863 mm (8,5 x
34 pol) / 50 mm x 50 mm (2 pol x 2 pol)

▪

Modo de documentos longos: 216 mm x 4.064 mm (8,5 pol x
160 pol)

▪

Espessura e gramatura do papel: Papel de 34–413 g/m² (9–
110 lb); Espessura do cartão de identidade: até 1,25 mm (0.05
pol)

▪

Alimentador i2620: Até 100 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb.)

▪

Deteção de alimentação múltipla: Com tecnologia ultrassônica

▪

Conectividade: Compatível com USB 2.0, USB 3.0

▪

Suporte de software: Pacote de software do WINDOWS:
Drivers TWAIN, ISIS, WIA; KODAK Capture Desktop Software
Limited Edition; Smart Touch**; NUANCE PAPERPORT e
OMNIPAGE (drivers LINUX SANE e TWAIN disponíveis em
www.kodak.com/go/scanonlinux).† Certificação KOFAX.

▪

Totalmente compatível com o software KODAK Capture Pro e
KODAK Asset Management. (Apenas WINDOWS)

▪

Pacote de software MAC: NEWSOFT PRESTO!
PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS;
driver TWAIN

▪

Recursos de geração de imagens: Leitura de código de barras;
Digitalização Perfect Page; Enquadramento; Corte automático;
Corte relativo; Orientação automática multilíngue; Rotação
ortogonal; Adicionar borda; Remover borda; Preenchimento

inteligente de bordas da imagem; Preenchimento de orifício
redondo/retangular; Remoção de página em branco baseada
em tamanho de arquivo ou conteúdo; Definição; Filtragem de
risco; Contraste/brilho automático; Suavização de cores de
fundo; Equilíbrio automático de cores; Equilíbrio automático de
branco; Ajuste aprimorado de cores; Detecção automática de
cores; Processamento de limite adaptável; Limite fixo;
iThresholding; Remoção de pixel isolado; Regra da maioria da
remoção de ruído; Remoção de meios-tons; Eliminação
eletrônica de cores (R, G, B); Predomínio de remoção de (1)
cor; Remoção múltipla de cor (até cinco cores); Remoção de
todas as cores; Fluxo dual; Compressão (Grupo 4, JPEG);
Mescla de imagens; digitalização de documento longo (até
4.064 mm/160 pol.)
▪

Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e
PDF pesquisável numa ou várias folhas

▪

Requisitos elétricos: 100-240 V (Internacional); 50-60 Hz

▪

Sistemas operacionais suportados: WINDOWS VISTA SP1 (32
bits e 64 bits); WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS
8 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits);
WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits); WINDOWS Server 2008
Edição x64; WINDOWS Server 2012 Edição x64; LINUX
UBUNTU 16.04 (LTS)* (32 bits e 64 bits); MAC OS X v.10.8
Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10* Yosemite
* – O aplicativo KODAK Smart Touch não é suportado nesses
sistemas operacionais.

▪

Dimensões: Peso: 5,5 kg (12 lbs) Profundidade: 162 mm (6,3
pol), sem incluir o tabuleiro de entrada nem o de saída;
Largura: 330 mm (13 pol), Altura: 246 mm (9,7 pol), sem incluir
o tabuleiro de entrada
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Valor Unitário

Valor Total

R$ 2.038,30

R$ 34.651,10
o

Especificações:
o Velocidades de produção* (retrato, tamanho carta/A4, preto e branco,
tons de cinza, cores): Até 30 ppm/60 ipm a 200 ppp e 300 ppp (dpi)
o Modo de transação: 40 ppm a 200 ppp e 300 ppp - primeiras 10 folhas
o Volume diário recomendado: Até 3.000 folhas por dia
o Tamanho máximo dos documentos: 216 mm x 356 mm (8,5 pol x 14
pol); Modo de documentos longos: até 3 metros (118.1 pol)
o Tamanho mínimo do documento: 63,5 mm x 65 mm (2,5 pol x 2,56
pol); Largura mínima: 50,8 mm (2 pol) quando centrado usando guias
visuais
o Espessura e gramatura do papel: Papel de 34–413 g/m2 (9 a 110 lb.)
o Alimentador: Até 75 folhas (20 lb./80 g/m2). Processa documentos de
pequena dimensão, tais como cartões de identificação, cartões rígidos
com efeito de alto-relevo e cartões de seguros.
o Detecção de documento: Detecção de multialimentação ultrassônica;
Proteção inteligente de documento
o Conectividade: Compatível com USB 2.0 de alta velocidade, USB 3.0
o Pacote de software do WINDOWS: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; Alaris
Info Input Express Edição Limitida; Smart Touch; KODAK Capture Pro
Software Limited Edition; KODAK Capture Pro Software Trial Edition;
(drivers LINUX SANE e TWAIN disponíveis em
www.kodakalaris/go/scanonlinus)2
o Software fornecido MAC: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER;
NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; driver TWAIN2 (disponível
somente através de download online)
o Leitura de códigos de barras: Um por folha: Interleaved 2 de 5, Code 3
de 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417
o Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF
pesquisável, PNG numa ou várias folhas
o Resolução óptica: 600 dpi
o Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 /
1200 dpi
o Iluminação: LED duplo
o Sensor de imagem Scanner: CIS baseado em CMOS
o Recursos de geração de imagens: Digitalização Perfect Page; Corte
fixo; Corte relativo; Auto-orientação multilíngue; Rotação ortogonal;
Adicionar bordas; Remover bordas; Preenchimento de bordas
Intelligent Image; Suavização da cor de fundo; Brilho/contraste
automático; Equilíbrio automático de cor; Preenchimento de orifícios
redondos/retangulares; Nitidez; Filtragem de riscos; Ajuste aprimorado
da cor; Gerenciamento aprimorado da cor; Detecção automática da
cor; Remoção de folha em branco baseada no tamanho do arquivo ou

conteúdo; Limiar fixo; iThresholding; Remoção de ruído de pixel
isolado; Remoção de ruído de regra da maioria; Remoção de meiotom; Eliminação eletrônica de cor (R, G ou B); Eliminação
predominante de cor (1); Eliminação múltipla de cor (até cinco); Dual
Stream; Compressão (Grupo 4, JPEG); Mescla de imagens
o Painel de controle do operador: Visor LCD gráfico a cores de quatro
linhas, com quatro botões de controle do operador
o Dimensões: Altura: 246 mm (9,7 pol); Largura: 330 mm (13 pol);
Profundidade: 162 mm (6,3 pol); Peso: 3,2 kg (7 lb.)
o Consumo de energia: Modo desligado/Em espera/Suspensão: <0,5
watts; Em operação: <21 watts; Ocioso: < 14 watts
o Fatores ambientais: Scanners com qualificação ENERGY STAR;
Temperatura durante a operação: 15-35° C (59-95° F) Umidade
durante a operação: 15% a 80% UR
o

Requisitos elétricos100-240 V (Internacional); 50-60 Hz
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•

Objeto: Scanner

•

Marca: KODAK

•

Modelo i2900

•

Garantia: 60 meses (ONSITE)

•

Valor Unitário

Valor Total

R$ 19.189,30

R$ 38.378,60

▪

•

Especificações:

▪

Volume diário recomendado: ADF: até 10.000 folhas por dia

▪

Mesa tamanho A4 embutida: 100 folhas por dia

▪

Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) :Até 60
ppm/120 ipm a 200 dpi e 300 dpi(as velocidades de
digitalização podem variar de acordo com as suas opções de
driver, software, sistema operacional e computador)

▪

Suporte para a mesa: Scanner com mesa tamanho A4
embutita (borda de livro)

▪

Tecnologia de digitalização: CCD duplo; intensidade da saída
em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); intensidade da captura
em cores de 48 bits (16 x 3); intensidade da saída em cores de
24 bits (8 x 3)

▪

Painel de controle do operador: Display de LCD gráfico com
quatro botões de controle do operador

▪

Resolução óptica: 600 dpi

▪

Iluminação: LED duplo

▪

Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 /
1200 dpi

▪

Largura máxima e mínima de documentos: Alimentação
automática: 215 mm/63,5 mm; Alimentação manual: 215 mm/
50 mm

▪

Comprimento máximo e mínimo de documentos: Alimentação
automática: 863,6 mm/63,5 mm; Alimentação manual: 863,6
mm/50 mm (somente saída traseira)

▪

Modo de documentos longos: comprimento máximo de 4,1
metros

▪

Espessura do papel: Papel de 34 – 413 g/m2

▪

Alimentador / Elevador: Até 250 folhas de papel de 80 g/m2

▪

Opções de caminho de papel: Os documentos podem sair pela
bandeja de saída frontal ou pela parte traseira do scanner se a
opção de caminho de papel direto for selecionada
manualmente.

▪

Detecção de documento: Detecção de multialimentação
ultrassônica; Proteção inteligente de documento

▪

Conexão: USB 2.0 (compatível com PCs que suportam USB
3.0); cabo USB 3.0 incluído

▪

Suporte de software: Suportado totalmente por Kodak Capture
Pro Software e Kodak Asset Management SoftwarePacote de
drivers TWAIN, ISIS e WIA; Kodak Capture Desktop Software;
Smart Touch (drivers SANE e TWAIN para Linux

▪

Recursos de geração de imagens: Digitalização Perfect Page;
iThresholding; processamento de limite adaptável;
enquadramento; corte automático; corte relativo; corte
dinâmico; eliminação eletrônica de cores; digitalização de fluxo
dual; ajuste interativo de cor, brilho e contraste; orientação
automática; detecção automática de cores; suavização
inteligente de cores de fundo; preenchimento inteligente de
bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de página
em branco baseada em conteúdo; filtro de riscos;
preenchimento de furos da imagem; filtro de nitidez; brilho
automático

▪

Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e
PDF pesquisável de uma ou várias páginas

▪

Requisitos elétricos: 100-240 V (internacional); 50-60 Hz

▪

Sistemas operacionais suportados: WINDOWS VISTA SP2 (32
bits e 64 bits); WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS

▪

Dimensões: Altura: 237,5 mm (9,35 pol); Largura: 431,8 mm
(17 pol); Profundidade: 371 mm (14,6 pol) com bandeja de
entrada fechada

▪

Peso: 15,8 kg (34,76 lbs)

