
o ak A4 ve A  düz yatak tarayıcılar, uyumlu bir o ak tarayıcı ile birlikte assas ve büyük ebatlı 
dokümalarınızı, kitaplarınızı, dergilerinizi tarama ve resim boyutlarını büyütme imkanı sağlar. üm 

o ak düz yatak tarayıcılar saniyeler i inde bağlanabilir ve ıkarılabilir, tekrar kullanım i tiyacı doğana 
kadar rafta saklanabilir ve bu sayede yer kaplamaz. 

Ayrıca o ak A4 düz yatak tarayıcı, kitap kenarı tarama özelliği sayesinde tarayıcı camı üzerine tam 
oturarak sayfalar arasındaki bulanık ve koyu görüntüyü ortadan kaldırırken veri kaybı olmadan tek sayfa 
ve tam sayfa tarama imkanı sağlar.

Modeller ve uyumluluk için lütfen diğer sayfayı inceleyin.

A4 ve A3 Düz Yatak 
Tarayıcı

el el eler  k ta lar  
ve öte n  tara a a 
e nek ö ürlük



Tak ve çok 
yönlü tara
> Düz yatak tarayıcıyı bağladıktan

sonra sadece camın üzerine belgeyi
yerleştirin ve "tara" seçeneği ile
yüksek kaliteli tarama yapın.

> Kodak düz yatak tarayıcılar, Kodak
tarayıcılar ile birlikte gelen "Perfect
Page" avantajlarına sahiptir.

> "Smart Touch" fonksiyonu ile bir tuşa
basarak dosyaya, e-postaya, MS
Sharepoint'e ve diğer uygulamalara
tarama avantajı yakalayın.

> Tekli ve çoklu TIFF, JPEG, RTF,
BMP, PDF, aranabilir PDF
formatında tarama.

> Kodak A4 düz yatak tarayıcı, akıcı
ve kompakt yapısı sayesinde çok az
yer kaplar.

> TWAIN ve ISIS sürücüleri (Linux
bazı durumlarda desteklenir.)

> Bağlantı için gerekli her şeyi içerir.

Daha önce Kodak A4 ve A3 düz yatak tarayıcı sahibi olan müşteriler için Kodak i2400, i2600 ve i2800 ile 
birlikte kullanabilmeleri için adaptör kitleri mevcuttur.

Kodak A4 düz yatak tarayıcı

Kodak tarayıcılar için düz yatak tarayıcılar
Kodak düz yatak tarayıcılar aşağıdaki Kodak tarayıcılar ile uyumludur:

ScanMate
i1150
i1180
Tarayıcı

i2400
i2600 
i2800
Tarayıcı

i2900
Tarayıcı

i3000 
Serisi
Tarayıcı

i4000 
Serisi
Tarayıcı

Scan Station
700
Serisi
Tarayıcı

Fotoğraf Tarayıcılar    
PS50, PS55, PS80

A4 • • • • • •
A3 • • • • • • •

Teknik özellikler 

Arka zemin        

Optik çözünürlük   

Çıktı çözünürlüğü

Maksimum 
doküman boyutu
Ebatlar (Y x G x U)

Ağırlık

Katalog #

A4 düz yatak tarayıcı 
Beyaz
1200 dpi

75, 100, 150, 200, 240, 300, 

400, 600 ve 1200 dpi

216 x 356 mm

(8.5 x 14 in.)

43.7 x 268 x 470 mm

(1.7 x 10.5 x 18.5 in.)

2.7 kg (6 lbs)

1199470

A3 düz yatak tarayıcı  
Siyah
600 dpi

100, 150, 200, 240, 250, 300, 
400, 600 ve 1200 dpi 305 x 

457 mm

(12 x 18 in.)

108 x 419 x 699 mm

(4.25 x 16.5 x 27.5 in.)

8 kg (19 lbs)

1894351

New A3 Size Flatbed AccessoryNew

Kodak Alaris Doküman Görüntüleme çözümleri, müşterileri için dokümanları taramak, dijital ve kağıt kaynaklardan gelen verileri birleştirmek, anlamak, 
içeriğinden değerli bilgileri ayıklamak ve doğru zamanda doğru kişilere doğru bilgi sunmayı sağlar. Tekliflerimiz, ödüllü tarayıcıları, tarama ve bilgi yönetim 
yazılımlarını, profesyonel servisleri ve endüstri lideri desteği içerir. Kodak Alaris, küçük müşterilerden küresel müşterilere kadar geniş yelpazeye iş 
süreçlerini otomatikleştirecek, müşteri etkileşimlerini iyileştirecek ve daha iyi kararlar almayı sağlayacak üstün sistemler ve çözümler sağlar.

Kodak A4 ve A3 düz yatak tarayıcılar ile ilgili daha fazla bilgi almak için: 
www.kodakalaris.com/go/docimaging
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Yeni Kodak A3 düz yatak tarayıcı




