
Capture information from paper and send to wherever you need as 

Kodak

 

Kodak E1030/E1040 Scanners 

Turn your paper into productivity
 

Kodak
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Unsurpassed peace of mind and protection 

 

•   
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•  

Scan. Send. Done.

Key advantages

Space saving, 
compact design

Make images look 
even better than 
originals

Scan and send 
information with 
one-button

 

Scan directly to apps
 

business apps you use

Read barcode 
information 
accurately

 

Sao chụp thông tin từ tài liệu giấy và gửi đến bất cứ nơi đâu 
bạn cần một cách hiệu quả. Máy quét Kodak E1030/E1040 
nhỏ gọn, chính xác và đáng tin cậy giúp bạn làm được nhiều 
việc hơn. Máy quét E1030/E1040 hoàn toàn phù hợp với các 
doanh nghiệp, làm việc tại nhà, làm việc nhóm và khu vực lễ 
tân — tích hợp thông suốt với các ứng dụng và nền tảng 
hiện có từ hệ thống mạng đến Cloud.

Mạnh mẽ - Thiết kế nhỏ gọn - 
Sao chụp thông tin, truy cập 

và lưu trữ nhanh chóng

Giúp tài liệu giấy của bạn trở nên hiệu quả

Quá nhiều tài liệu giấy làm chậm công việc và làm giảm sự hài lòng 
của khách hàng. Với Máy quét Kodak E1030/E1040, bạn sao chụp 
thông tin quan trọng từ giấy một cách nhanh chóng, sau đó gửi, lưu 
và truy cập dưới dạng kỹ thuật số.
   • Quét dễ dàng thông qua các điều khiển trực quan và thiết lập 
đơn giản
   • Sao chụp thông tin nhanh chóng với công nghệ “instant on”
   • Quét hầu hết mọi thứ, từ các tài liệu có kích cỡ khác nhau cho 
đến các thẻ nhựa ID và thẻ nhựa cứng.
   • Gửi tài liệu đến đúng nơi và ngay lập tức, cho phép truy cập 
thông tin cho tất cả mọi người

Sự an tâm và bảo vệ vượt trội

Khi bạn quét các bản gốc quan trọng, bạn sẽ biết tài liệu được bảo vệ 
an toàn thông qua tính năng phát hiện nạp giấy kép và đường dẫn giấy 
trơn tru. Khả năng quét đáng tin cậy, hầu như không bị kẹt giấy.
   • Dễ dàng xử lý lên đến 5.000 trang mỗi ngày — chụp lên đến 40 trang 
mỗi phút — tùy thuộc vào model
   • Bảo hành 12 tháng
   • Các dịch vụ hỗ trợ hàng đầu trong ngành, cộng với một loạt các gói 
dịch vụ linh hoạt, có thể tùy chọn ngoài dịch vụ bảo hành tiêu chuẩn.

Ưu điểm chính

Làm cho hình ảnh 
trông đẹp hơn bản gốc

Tiết kiệm không gian
Thiết kế nhỏ gọn

Quét và gửi thông tin 
bằng một nút nhấn

Quét trực tiếp vào 
ứng dụng

Đọc thông tin mã vạch 
chính xác

Máy quét Kodak E1030/E1040
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Key features

All trademarks and trade names used are the 
property of their respective holders.

The Kodak trademark and trade dress are 
used under license from Eastman Kodak 
Company.

© 2022 Kodak Alaris Inc.  
TM/MC/MR: Alaris 
6/22

EPEAT® Gold: Kodak E1030/E1040 Scanners have achieved the status of EPEAT® Gold Registered and meet ENERGY STAR®  
and for the reduction of hazardous substances and waste products.

ENERGY STAR® 

To learn more about our EPEAT status, visit AlarisWorld.com/go/EPEAT

   ENVIRONMENTALLY APPROVED

From digitization to transformation, Kodak Alaris is there from the start. We transform documents and data into information better than anyone else bringing 
To learn more, visit AlarisWorld.com

Contact us: 

Features

Throughput Speeds* E1030: Black-and-white/grayscale/color: up to 30 ppm/60 ipm at 200 and 300 dpi 
E1040:

Recommended Daily Volume E1030: Up to 4,000 pages per day 
E1040: Up to 5,000 pages per day

Feeder Capacity Up to 80 sheets of 80 g/m2 (20 lb.) paper  
Handles small documents such as A8, ID cards, embossed hard cards, and insurance cards (portrait and landscape orientations)

Electrical Requirements

Environmental Factors

Dimensions Weight: 3.3 kg (7.2 lbs.) Depth: 204 mm (8.0 in.), not including input tray and output tray;  
Width: 312 mm (12.3 in.) Height: 182.5 mm (7.2 in.), not including input tray; 

 

Bundled Software TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Smart Touch

Supported Operating Systems  

Software Support (optional) Kodak Info Input Solution

Accessories (optional) Kodak Feed Roller Kit  
Kodak  
Kodak Integrated A4/Legal Flatbed Accessory 
Kodak Passport Flatbed Accessory

Warranty

* Throughput speed may vary depending on your choice of application software, operating system, PC and selected image processing features. 
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Các tính năng chính

Màn hình hiển thị số dễ sử dụng cho phép quét một chạm tới 9 công việc 
khác nhau

Chức năng Smart Touch cho phép bạn quét tài liệu đến nơi lưu trữ tài
liệu, các dịch vụ Cloud thông thường, email, máy in văn phòng có kết 
nối mạng, máy fax và các ứng dụng của bên thứ ba

Quét hộ chiếu, tài liệu nhỏ, dày và dễ rách với phụ kiện quét Hộ chiếu 
Kodak hoặc Phụ kiện quét phẳng Kodak A4 / Legal Size tùy chọn

Sao chụp nhiều tài liệu cùng một lúc với khay nạp sức chứa lớn

Khả năng tương thích với nhiều trình điều khiển: TWAIN, ISIS và LINUX

Tốc độ quét

Công suất quét/ngày

Khay nạp giấy

Nguồn điện

Môi trường

Kích thước

Phần mềm đi kèm

Hệ điều hành được hỗ trợ

Hỗ trợ phần mềm (tùy chọn)

Phụ kiện (tùy chọn)

* Tốc độ quét có thể thay đổi tùy thuộc vào lựa chọn của bạn về phần mềm ứng dụng, hệ điều hành, PC và các tính năng xử lý hình ảnh đã chọn.

Bảo hành

E1030: Đen trắng / thang độ xám / màu: lên đến 30 ppm / 60 ipm ở 200 và 300 dpi
E1040: Đen trắng / thang độ xám / màu: lên đến 40 ppm / 80 ipm ở 200 và 300 dpi

E1030: Lên đến 4.000 trang/ ngày
E1040: Lên đến 5.000 trang/ ngày
Lên đến 80 tờ giấy 80 g / m2 (20 lb.)
Xử lý các tài liệu nhỏ như A8, chứng minh thư, thẻ cứng dập nổi và thẻ bảo hiểm (hướng dọc và ngang)

100-240 V (Quốc tế); 50-60 Hz

EPEAT Đã đăng ký ENERGY STAR Nhiệt độ hoạt động: 10-35 ° C (50-95 ° F) Độ ẩm hoạt động: 15% đến 80% RH

Phần mềm Kodak Info Input Solution

1 năm theo tiêu chuẩn của hãng

TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Smart Touch

WINDOWS 10 (32-bit và 64-bit), WINDOWS 11 (64-bit), WINDOWS Server 2019 và các phiên bản 2022 x64,
WINDOWS Server 2016 x64 Editions, LINUX UBUNTU. Chứng nhận CITRIX

Kodak Feed Roller Kit/ Vật tư tiêu hao
Kodak Stacking Deflector Phụ kiện
Phụ kiện quét phẳng khổ A4/Legal
Phụ kiện quét passort

Trọng lượng: 3,3 kg (7,2 lbs.) Chiều sâu: 204 mm (8,0 in.), Không bao gồm khay tiếp giấy và khay giấy ra;
Chiều rộng: 312 mm (12,3 in.) Chiều cao: 182,5 mm (7,2 in.), Không bao gồm khay tiếp giấy;
Chiều sâu với Khay đầu vào: 269 mm (10,6 in.);
Chiều cao với Khay đầu vào: 231,6 mm (9,1 in.)


