KODAK SCANMATE i1150 AND i1180 SCANNERS

DỄ DÀNG KẾT NỐI
XỬ LÝ THÔNG MINH
GIAO DIỆN THÂN THIỆN
Dòng sản phẩm dành cho văn phòng hiện đại
Máy quét Kodak ScanMate i1150 và i1180 xử lý các nghiệp vụ nhanh chóng. Quét tài
liệu và sao chụp thông tin, trích lọc dữ liệu, và xử lý tài liệu cùng một lúc. Giao diện màu
trực quan. Tiết kiệm chi phí tối ưu.
Nhỏ gọn, vận hành êm ái, nhanh chóng với thiết kế thông minh và công nghệ tiên tiến
giúp đẩy nhanh quy trình nghiệp vụ để doanh nghiệp tập trung phục vụ khách hàng
của mình tốt hơn.

Phần mềm Kodak Asset Management
Nhân viên quản trị hệ thống có thể quản lý và duy trì việc chọn lựa các Máy quét Kodak trên hệ thống
mạng của họ một cách dễ dàng thông qua một giải pháp đơn giản.
Có bảng điều khiển giúp tối ưu hóa thời gian, ngân sách, nguồn lực và đem lại hiệu quả. Người dùng sẽ
nắm được các hoạt động của các máy quét và xử lý công việc thông qua mạng kết nối của họ.
Đảm bảo năng suất
Chỉ ở Kodak Alaris mới có khả năng xử lý cung cấp các dịch vụ để đảm bảo hoạt động tối ưu của quá
trình xử lý ảnh. Đội ngũ Kodak Alaris luôn sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng sử dụng máy quét
Kodak ScanMate i1150 và i1180 nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý thông tin của doanh nghiệp cho những năm
tiếp theo ngay cả khi máy không còn bảo hành.

Thông số kỹ thuật
Máy quét Kodak Scanmate i1150 và i1180

Công suất

Kodak ScanMate i1150

Kodak ScanMate i1180

3.000 tờ/ngày

5.000 tờ/ngày

Tốc độ quét
(khổ giấy letter/A4,
trắng đen/thang xám/màu)

25 tờ/phút ở độ phân giải
200 dpi và 300 dpi

Chế độ chuyển đổi tự động

40 tờ/phút ở độ phân giải 200 dpi
và 300 dpi - 10 trang đầu tiên

Khay nạp giấy
Công nghệ phát hiện cuốn giấy kép
Cổng kết nối

Phần mềm kèm theo

40 tờ/phút ở độ phân giải
200 dpi và 300 dpi

50 tờ (20 lb./ 80 g/m2); có thể quét được những văn bản nhỏ như CMND, thẻ cứng dập nổi,
Danh thiếp và thẻ bảo hiểm
Cảm biến sóng siêu âm (Ultrasonic), Bảo vệ tài liệu thông minh
USB 2.0 High Speed/USB 3.0 Compatible
TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Smart Touch; Kodak Capture Pro bản giới hạn; Kodak Capture Pro
(bản dùng thử; Driver cho Linux SANE và TWAIN trên www.kodak.com/go/scanonlinux)
EMC® Captiva® Cloud Toolkit
Kodak Capture Pro và Kodak Asset Management

Phần mềm tuỳ chọn
Kodak Info Input Solution
Công nghệ xử lý ảnh Perfect Page

Hệ điều hành tương thích

Ủy quyền phân phối:

Công ty Cổ phần Trung Việt Hưng
141 Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5, TP.HCM
Tel: (08) 3837 6288 - 090 885 1998
www.trungviethung.com

Chạy trên PC

Chạy trực tiếp trên máy quét

Windows 8 (32-bit và 64-bit); Windows 7 SP1 (32-bit); Windows XP SP3 (32-bit và 64-bit);
Windows Vista SP1 (32-bit và 64-bit); Windows Server 2008 64-bit
và Server 2012 64-bit; Linux: Ubuntu 12.04

