
Her taramaDa verimlilik,  
bilgi ve sonuçlar sunar.

koDak i3000 SERİSİ TARAYICILAR 



çoklu işlevler tasarımda
Daha küçük tasarımın işlevsellikten 
ödün vermesi gerekmediğinin ispatı. 
Masanızda daha az yer kaplayan ve 
gününüzden daha az zaman alan bir 
cihaza, ağır yük işlevleri eklemeyi 
başardık.

esnek olmayan belgeler için esnek 
belge besleme.
Bazı sözleşmeler sadece bozulamaz 
değildir bükülemezdirler de. Böyle 
durumlarda, düz belge geçiş seçeneğini 
seçmenizyeterlidir. Bu, bypass tarama 
fonksiyonue son derece kalın ve uzun 
belgeleri duraksamadan taramanızı sağlar. smart touch grafiksel kullanıcı ekranıç

Önceden yapılandırılmış tarama ayarları, sık kullanılan 
ama karmaşık tarama görevlerini kolaylaştırır. 

kodak i3000 Serisi Tarayıcılar, ofisinizde verim sürekliliğini artırırken kullanım dışı kalma 
süresini azaltma amacına yönelik üretilmiştir. Onlar bilgilere ulaşabilmek için etkileyici tarama 
fonksiyonları ile donatılmıştır ve yıpranmış dokumanlar üzerinde veri kaybına karşı akıllı Belge 
Koruma fonksiyonuna sahiptirler. iki modelde, yetenekli bir book edge düz yataklı tarayıcı 
entegredir, olarak bulunur. Bu a3 arka taraf çıkışlı tarayıcılar masanızda daha az yer kaplarken, 
neredeyse tüm sorunlarla başa çıkabilirler; bu da onları kaybedecek bir saniyesi bile olmayan 
tüm işler için en iyi çözüm yapar. 

görevler tamamlandı.
kodak i3000 Serisi sürekli yüksek verim sunar. renkli ya da 
siyah beyaz, 200 ya da 300 dpi, resim, metin ya da karışık 
boyutlu belgeleri tarayın — hiç farketmez, işiniz hemen yapılır. 

Üretkenliğe yol verin.
işleri yığınlayın. 250 sayfalık besleyici/yükseltici ile 
toplu belgeleri düzenli ve verimli bir biçimde kolaylıkla 
tarayabilirsiniz. Tasarımımız sürekli verim ve çok hızlı taramayı 
garanti ederken sıkışma riskini azaltır.

bir şeylerin yolunda gitmediğini sadece bilmek bile 
akıllıcadır.
akıllı Belge Koruması, belge ve veri korumasında ekstra 
bir kademe sağlar. “akıllı”, çünkü zımbalar, ataçlar ve diğer 
engellerden doğabilecek belge hasarlarının ilk belirtisini hemen 
duyarak fark eder. Bir sorunun başlangıcına işaret eden ilk 
uyarı sesinde, sensörler tarama sürecini durdurarak uygun 
eylemi yapmanıza ve sorunu düzeltmenize olanak verir.

OFiSiNiZi kodak i3000 SeriSi Tarayıcılar ile TaNıŞTırıN.

akıllı tasarım.
Tarama yapmak aslında hikayenin sadece yarısı. Görüntü 
profilleri yapılandırmak, iş isimleri ve dosyalama hedefleri 
atamak ve bilgiyi dağıtmak da çok önemli. Tam bu noktada 
Smart Touch işlevi devreye girer. Sunucunuza dosyalama gibi 
tekrarlayan görevleri hızlandırır, içeriğin dağıtımını basitleştirir 
ve ister ofiste ister yolda, veriye ulaşımınızı kolaylaştırır.

diğerleriyle inanılmaz uyumlu çalışır.
tWaIn, IsIs ve linux tabanlı tarama uygulamalarıyla kolayca 
entegre olur ve verinizi yönetmeyi belgeleri taramak kadar 
kolay kılar. 

bugünün taleplerini karşılamak ve yarının sorunlarını 
aşmak için üretildi.
Hata yapmayın, bu tarayıcılar uzun ömürlülük için üretildi. en 
deneyimli çalışanlarınızı bile etkileyecek ve yeni başlayan 
çalışanlar için hayatı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. 
Her gün günlük işleri tamamlamak söz konusu olduğunda, 
gerçekten sonuç verecek tarayıcılara güvenin. 

Yatırımlarınızı koruyun.
Ücretsiz iki yıllık sınırlı garantimiz kalite ve değere olan 
bağlılığımızı kanıtlıyor. Sonraki iş gününde bir saha 
mühendisinden yerinde servise yükseltim olanağı sunuyoruz.

düz yatak tarayıcınız parmaklarınızın 
ucunda.
Bütünleşik book edge a4 düz yatak tasarımımız, 
tüm istisnai belgelerle başa çıkmak için yapıldı. 
Kitap sayfaları, pasaportlar, klasörler, hassas 
belgeler ve daha fazlası, kodak i3250 and i3450 
Tarayıcılar için dert değil.

Her zamankinden daha iyi.
Perfect Page teknolojisi resim kalitesini optimize 
eder ve bir dizi resim işleme görevini akıllıca 
yönetir. Bunu her taramada, otomatik olarak yapar.



 i3000 Serisi Tarayıcılar 
Teknik özellikler
Önerilen Günlük Hacim i3200/i3250 ADF: Günde 15.000 sayfaya kadar 

i3400/i3450 ADF: Günde 20.000 sayfaya kadar 
i3250/i3450 entegre A4 boyutunda düz yatak: Günde 100 sayfa

Verim Hızları (yatay, zarf/A4 boyutu, 
siyah-beyaz/gri tonlama/renkli)

i3200, i3250 ADF: 200 dpi ve 300 dpi çözünürlükte 50 ppm/100 ipm'ye kadar 
i3400, i3450 ADF: 200 dpi ve 300 dpi çözünürlükte 90 ppm/180 ipm'ye kadar; (renklide 80 ppm/160 ipm'ye kadar) 
(Verim hızları; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi ve bilgisayar seçiminize bağlı olarak değişebilir.)

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

Aydınlatma Çift LED

Operatör Kontrol Paneli Dört adet kontrol tuşlu grafiksel LCD ekran

Optik Çözünürlük 600 dpi  

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

Maks. / Min. Belge Genişliği Otomatik besleme: 305 mm / 63,5 mm 
Elle besleme: 305 mm / 50 mm

Maks. / Min. Belge Uzunluğu Otomatik besleme: 863,6 mm / 63,5 mm 
Elle besleme: 863,6 mm / 50 mm (sadece arka çıkış) 
Uzun belge modu: 4,1 metre maksimum uzunluk 
(Tarayıcılar, sürekli tarama modunu destekler)

Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı 34-413 g/m2 kağıt

Besleyici/Yükseltici 80 g/m2 kağıt ile 250 adet sayfaya kadar

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

Belge Algılama Ultrasonik çift sayfa besleme algılama; Akıllı Belge Koruması

Bağlantı USB 2.0 (USB 3.0 destekli PC'lerle uyumlu); USB 3.0 kablosu dahildir

Yazılım Desteği Kodak Capture Pro Yazılımı ve Kodak Asset Management Yazılımıyla tam olarak desteklenmektedir

Birlikte verilen TWAIN, ISIS, ve WIA sürücüleri; Kodak Capture Pro Limited Edition Yazılımı; Smart Touch (Linux SANE 
ve TWAIN sürücüleri şu adreste bulunabilir: www.kodakalaris.com/go/scanonlinux)

Görüntüleme Özellikleri Perfect Page Tarama; iThresholding; uyarlanabilir eşik işleme; hizalama; otomatik kırpma; relatif kırpma; agresif kırpma; 
elektronik renk çıkarma; çift akışlı tarama; interaktif renk, parlaklık ve kontrast düzeltme; otomatik yönlendirme; otomatik 
renk algılama; arka plan renk yumuşatma; akıllı resim kenar dolgusu; resim birleştirme; içeriğe dayalı boş sayfa algılama; 
çizgi filtreleme; resim boşluk doldurma; keskinlik filtresi; otomatik parlaklık; özel belge modu; sürekli tarama modu; geçiş 
yaması; otomatik fotoğraf kırpma; parçalı çift tonlu resimler

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

Garanti İki yıl (Gelişmiş Ünite Değiştirme); isteğe bağlı sonraki iş gününde yerinde servis*

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı) Kodak Legal Boyutlu Düz Yatak (Flatbed) Aksesuarı; Kodak A3 ebatlı Düz Yatak Aksesuarı; belge yazıcısı aksesuarı (arka 
sayfada tarama sonrası, 11 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 nitelikli tarayıcılar 
İşletim sıcaklığı: 15-35°C (59-95°F) 
Çalışma nemi: %15 ila %80 RH

Akustik Gürültü (operatör konumu ses 
basınç düzeyi)

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

Önerilen Bilgisayar Yapılandırması Intel Core i7, en az 3,4 GHz, en az 4 GB RAM

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), Ubuntu 10.04

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 kitı (besleme modülü, ayırma modülü, ayırma yastığı, ön 
aktarım silindirleri içerir)

Boyutlar i3200 / i3400: Yükseklik: 23,8 cm Genişlik: 43,18 cm Derinlik (giriş tepsisi kapalı şekilde): 37,1 cm Ağırlık: 15,8 kg 
i3250 / i3450: Yükseklik: 25,7 cm Genişlik: 43,18 cm Derinlik (giriş tepsisi kapalı şekilde): 37,1 cm Ağırlık: 17,7 kg

Kodak Alaris'in Belge Görüntüleme çözümleri, müşterilerin dijital ve kağıt kaynaklardan 
verileri yakalamalarına ve olanı takviye etmelerine, içeriklerdeki faydalı bilgileri anlamalarına 
ve alıntılamalarına ve doğru bilgiyi doğru zamanda doğru kişilere ulaştırmalarına olanak 
sağlar. Sunduğumuz hizmet ve ürünler arasında ödüllü tarayıcı ve yakalama yazılımları, 
bilgi yönetim yazılımları, genişleyen bir dizi profesyonel servis ve sektöründe öncü servis 
ve destek hizmetleri bulunmaktadır. Kodak Alaris, küçük ofislerden global işletmelere kadar 
tüm müşterilerine, iş süreçlerinin otomasyonu, müşteri etkileşimlerini güçlendirme ve daha 
iyi iş kararları alınması için üstün sistem ve çözümler sunar.
* Servislerin sunulmasında Coğrafi nedenlerle sınırlamalar olabilir. Diğer tüm ayrıntılar için 
Kodak ürünleri bayinize veya bölgenizdeki Kodak Servis ve Destek kuruluşuna başvurun.

Servis ve Destek
Belge Görüntüleme Çözümleri için

Daha fazla bilgi için:  
www.kodakalaris.com/go/i3000
www.kodakalaris.com/go/pro
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