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Öne geçmek için Kodak ScanMate i940 Tarayıcı ile 
yapabileceğiniz 10 harika şey.

Zaman tasarrufu  Akıllı Dokunma özelliği çok adımlı tarama 
ve düzenleme işlemlerini otomatik olarak 
gerçekleştirir

Yer tasarrufu  Masada daha az yer kaplayan kompakt 
ve taşınabilir bir tarayıcı 

USB ile çalışma  Masaüstü tarayıcı kullanmanın rahatlığı 
mobil tarayıcının esnekliğiyle birleşti

Ofis dostu  Çoğu tarama yazılımıyla uyumlu

Harika görüntüler  Perfect Page yerleşik belge 
oluşturun  görüntüleme özelliğiyle parlak renkler 

ve net metinlerden harika resimler 
yaratın

Toplu tarama  20 sayfalık otomatik belge besleyiciyle 
kartvizitleri, kimlik kartlarını ve kabartmalı 
kartları rahatça işleyin

İrtibatı Kartvizit bilgilerinizi kolayca düzenleyin  
koparmayın  ve rehber uygulamalarınızla senkronize 

edin

İçiniz rahat Üç yıllık sınırlı garanti üstün işçiliğimizi 
kullanın  destekler

Uzaktan yönetin  Kodak Varlık Yönetimi Yazılımı, ağınızdaki 
seçkin Kodak Tarayıcılarını uzaktan 
yönetebilmenizi sağlıyor  
(kodak.com/go/AssetManagement 
adresini ziyaret edin)

Kolaylık parmaklarınızın ucunda.
Kodak ScanMate i940 Tarayıcı ile bilgileri biriktirmek, yönetmek ve dağıtmak 

çok kolay. 

Smart Touch özelliğimiz karmaşık çok adımlı tarama işlemlerini tek 

dokunuşla halleder. Yani, boyutu küçük ancak marifeti büyük bir tarayıcı.

Güçlü yazılım paketiyle kartvizitlerinizi yönetin, okuyun ve düzenleyin.

E-posta ekleri, resim dosyaları ve aranabilir PDF’ler oluşturun. Dosyalarınızı 

otomatik olarak buluta yükleyin ve istediğiniz yerden ulaşın.

Üstelik USB ile çalıştığı için tüm bu özellikleri yanınızda taşıyabiliyorsunuz. 

Bilgileri kolayca yakalayın, işleyin ve gönderin.

Kodak ScanMate i940 Tarayıcıyla bilgilerinizi ve çalışma alanınızı 

özgürleştirin.

ScanMate 
i940 Tarayıcı



ScanMate i940 Tarayıcı

Kodak ScanMate i940 Tarayıcı gDocScan ve 
Microsoft SharePoint uygulamaları ile uyumludur.

Teknik özellikler

Yazılım Desteği Windows yazılım paketi: TWAIN, ISIS, WIA sürücüleri; Smart Touch; ve NewSoft Presto! BizCard, Kodak Capture Pro  
Software Limited Edition. Kodak Capture Pro Yazılımı ve Kodak Asset Management Yazılımıyla tam olarak desteklenmektedir  
(sadece Windows)

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), Linux Ubuntu 12.04 (LTS)*; Mac OS v.10.7, 10.8, 10.9*; Kofax onaylı

Önerilen Günlük Sayı Günlük 1000 sayfaya kadar

İş Üretme 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 
(Verim hızı; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi ve ana bilgisayar seçiminize bağlı olarak değişebilir.)

Optik Çözünürlük 600 dpi 

Maks.  / Min. Belge Boyutu 216 mm x 1524 mm/80 mm x 52 mm

Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı 30 - 398 g/m2 kağıt; kimlik kartı ve kabartmalı kart kalınlığı: 1,25 mm’ye kadar 
Not: dosya besleme “kart” taramaya ayarlıyken kağıt kalınlığı 995 g/m2’ye kadar olabilir

Besleyici ADF: 80 gr/m2 kağıt ile 20 sayfaya kadar 
Besleyici kimlik kartları, kartvizitler, sigorta kartları ve kabartmalı kartlar gibi çeşitli küçük belgeleri işleyebilir

Bağlantı USB 2.0; USB 3.0 uyumlu

Görüntüleme Özellikleri 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 2 yıl

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

Çevresel Faktörler Energy Star özelliğine sahip tarayıcı

Boyutlar Yükseklik: Tepsi kapalı halde 78 mm 
Genişlik: Tepsi kapalı halde 289 mm  
Derinlik: Tepsi kapalı halde 107 mm 
Ağırlık: güç adaptörsüz 1,3 kg   

* Smart Touch işlevi bu İşletim Sistemlerinde desteklenmez.

Belge Görüntüleme Çözümleri için
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