
Đơn giản trong tầm tay 10 điều tuyệt vời từ máy quét tài liệu 
Kodak ScanMate i940Chức năng Smart Touch giúp đơn giản 

hoá các thao tác quét phức tạp chỉ với 
“một nút nhấn”. Một chiếc máy quét nhỏ 
mang đến những tiện ích lớn.

Kết xuất tập tin để đính kèm email, tập 
tin hình ảnh, tập tin PDF hai lớp (có thể 
tìm kiếm được trên nội dung) và chuyển 
những tài liệu đó lên hệ thống lưu trữ 
đám mây, cho phép người dùng có thể 
truy cập mọi lúc mọi nơi.

Và đặc biệt, với việc sử dụng nguồn 
thông qua cáp USB, người dùng vẫn có 
thể sử dụng được tất cả các chức năng 
này ở bất cứ nơi đâu. Quét, xử lý và gửi 
thông tin nhanh chóng.  

Tìm kiếm thông tin nhanh chóng, đơn 
giản với máy quét Kodak ScanMate i940

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm không 
gian

Nguồn từ USB        

Dễ tích hợp

Chất lượng ảnh  
quét tuyệt hảo

Quét tất cả các 
loại giấy

Quản lý danh bạ

Bảo hành 

Quản lý từ xa 

Hỗ trợ người dùng 
Hệ điều hành Mac

Phím tắt thông minh “Smart Touch” của Kodak 
thực hiện tự động các thao tác quét phức tạp  
chỉ qua 01 nút nhấn.

Thiết kế nhỏ gọn, tính cơ động cao giúp tiết kiệm 
không gian làm việc .

Với việc lấy nguồn từ máy tính thông qua cáp kết 
nối USB giúp biến chiếc máy quét để bàn thành 
một máy quét di động.

Tương thích với hầu hết các phần mềm số hoá.

Công nghệ xử lý ảnh Perfect Page được tích hợp 
ngay trong máy quét cho chất lượng hình ảnh nổi 
bật với màu sắc tươi sáng và văn bản rõ nét.

Xử lý nhiều khổ văn bản như CMND, danh thiếp, 
thẻ cứng, dập nổi với khay nạp giấy tự động 20 tờ. 

Dễ dàng chỉnh sửa và đồng bộ hoá thông tin 
danh thiếp với các ứng dụng quản lý danh bạ. 

3 năm

Phần mềm Kodak Asset Management cho phép 
quản lý từ xa các máy quét Kodak qua mạng nội 
bộ (tham khảo trên kodak.com/go/AssetMan-
agement).

Chọn máy quét i940M cho khả năng tương thích 
với các máy tính Mac.
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Phần mềm đi kèm

Hỗ trợ các Hệ điều hành

Công suất quét

Tốc độ quét**

Độ phân giải quang học

Kích thước tài liệu

Độ dày giấy

Độ dày thẻ

Khay nạp giấy

Cổng kết nối 

Tính năng xử lý ảnh

Định dạng xuất

Nguồn điện

Kích thước 
(Dài x rộng x cao)

Trọng lượng

1.000 tờ/ngày

Với nguồn Adaptor: trắng đen/thang xám: 20 tờ/40 ảnh/phút;             
màu 15 tờ/30 ảnh/phút ở độ phân giải 200 dpi.
Với nguồn USB: trắng đen/thang xám/màu: 8 tờ/16 ảnh/phút ở độ phân 
giải 200 dpi.

600 dpi

Tối đa: 216 mm x 1524 mm (8.5 in. x 60 in.)
Tối thiểu: 80 mm x 52 mm (3.2 in. x 2.1 in.)

30 - 398 g/m2  (8 - 220 lb.)

Giấy và các loại thẻ cứng, thẻ dập nổi có dày đến 1.25mm.
Khi điều chỉnh bộ nạp sang chế độ quét thẻ cứng, độ dày có thể lên đến 
995 g/m2 (550 lb.)

Tự động: 20 tờ, định lượng giấy 80 g/m2

Hệ thống cuốn giấy giúp máy có thể nạp được những văn bản nhỏ như 
CMND, thẻ cứng dập nổi…

USB 2.0; USB 3.0

Công nghệ xử lý ảnh PerfectPage tự động chỉnh thẳng ảnh quét, thêm 
hoặc xoá đường viền trên văn bản, lọc trang trắng, lọc màu nền, tự động 
xoay chiều ảnh, kết xuất hai định dạng, tự chỉnh sửa độ sáng và độ tương 
phản.

Định dạng TIFF đơn và đa trang.
Định dạng JPEG, RTF, BMP.
Định dạng PDF đơn và đa trang, định dạng PDF hai lớp.

Nguồn điện AC hoặc USB Power (thông qua cổng kết nối USB với máy 
tính cài đặt) 

289 mm x 107 mm x 78 mm (11.4 in. x 4.2 in. x 3.1 in.)

1.3 kg (2.9 lb.) Không bao gồm nguồn điện AC.

TWAIN, ISIS, WIA drivers; Smart 
Touch; và NewSoft Presto! 
BizCard, Kodak Capture Pro Soft-
ware. 

Windows XP SP3 (32-bit và 
64-bit), Windows Vista SP1
(32-bit và 64-bit), Windows 7 SP1 
(32-bit và 64-bit)

TWAIN driver; NewSoft Presto! 
PageManager; và NewSoft 
Presto! BizCard Xpress

Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8

Đặc tính kỹ thuật i940 i940M

**Tốc độ quét phụ thuộc vào trình điều khiển (drivers), phần mềm quét, hệ điều hành và máy tính kết nối.

Scanmate i940 
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