
Máy quét tài liệu Kodak i2000

THIẾT KẾ NHỎ GỌN
HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG TỐI ƯU

•  Thiết kế sáng tạo, giúp bạn có thể gập 
máy lại khi không sử dụng nhằm tiết 
kiệm không gian

Hiệu suất ấn tượng 
 
  

•

  
•
 

•   

 

Không cần thời gian “làm nóng”: máy 
có thể bắt đầu quét tài liệu ngay lập 
tức với công nghệ ánh sáng LED luôn 
sẵn sàng

Công nghệ đọc mã vạch tích hợp sẵn 
giúp cung cấp dữ liệu đến các ứng 
dụng khác

Quét cùng lúc 1 lượng lớn tài liệu với 
khay nạp giấy lên đến 100 tờ

Thiết kế nhỏ gọn, 
tiết kiệm không gian làm việc

Tính linh hoạt

•  
 

•

 
 

•

 

Chất lượng hình ảnh vượt trội

•  

•  
 

•

 

Quét được mọi loại tài liệu lớn/nhỏ, dày /mỏng 
khác nhau, kể cả thẻ CMND, thẻ cứng dập nổi

Quét hỗn hợp nhiều tài liệu cùng 1 lúc

Khả năng quét các tài liệu không thể tháo gáy, 
dễ rách, tài liệu mỏng với phụ kiện quét phẳng 
khổ legal

Sao chụp hình ảnh với chất lượng đồng nhất, rõ 
ràng và màu sắc chân thực

Công nghệ xử lý ảnh Perfect Page cho ảnh quét 
đẹp hơn nguyên bản

Cho ra chất lượng ảnh tốt nhất phục vụ công 
tác nhận dạng ký tự quang học (OCR)
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40 tờ/80 ảnh/phút (300 dpi)

Máy quét Kodak i2420 Máy quét Kodak i2620 Máy quét Kodak i2820 
Thông số kỹ thuật

Công suất 5,000 tờ/ngày 7,000 tờ/ngày 8,000 tờ/ngày

Trắng đen/thang xám/màu:   
40 tờ/80 ảnh/phút 
(200 và 300 dpi)

Trắng đen/thang xám: 
60 tờ/120 ảnh/phút (200 và 300 dpi)   
Màu:  60 tờ/120 ảnh/phút (200 dpi)

40 tờ/80 ảnh/phút (300 dpi) 

Trắng đen/thang xám : 
70 tờ/140 ảnh/phút (200 và 300 dpi) 
Màu: 60 tờ/120 ảnh/phút (200 dpi)

Màn hình điều khiển LED 7 đoạn Màn hình LCD Màn hình LCD

Khay nạp giấy 75 tờ với định lượng 
80 g/m2 (20 lb.)

100 tờ với định lượng
80 g/m2 (20 lb.) 

100 tờ với định lượng 80 g/m2 (20 lb.) 
Quét được tài liệu nhỏ như thẻ CMND, 
thẻ cứng in nổi, danh thiếp và thẻ BHYT

Công nghệ quét Công nghệ cảm biến ảnh kép CCD; Độ sâu màu đầu ra ở chế độ thang xám 256 levels (8-bit);  
Độ sâu màu đầu vào ở chế độ màu 48 bits (16 x 3); Độ sâu màu đầu ra ở chế độ màu 24 bits (8 x 3)

Nguồn sáng LED kép 

Độ phân giải quang học

Giấy: 34-413 g/m2 (9-110 lb.) ; Thẻ: 1.25 mm (0.05 in.)

Độ phân giải đầu ra 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
Kích thước tài liệu Kích cỡ quét tối đa     : 216 mm x 863 mm (8.5 x 34 in.) 

Kích cỡ quét tối thiểu  : 50 mm x 50 mm (2 in. x 2 in.)  
Chế độ quét tài liệu dài : 216 mm x 4,064 mm (8.5 in. x 160 in.)

Độ dày tài liệu

Phát hiện cuốn giấy kép Dựa trên công nghệ cảm biến sóng siêu âm (Ultrasonic)

Cổng kết nối USB 2.0; tương thích USB 3.0

Phần mềm hỗ trợ Tùy chọn:   Kodak Capture Pro và Kodak Asset Management    
Kèm theo:  

Tính năng xử lý ảnh

Định dạng xuất Tập tin đơn và đa trang dưới dạng TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF searchable
Phụ kiện (tuỳ chọn) Tấm phản quang nền màu trắng;  Phụ kiện quét phẳng Kodak khổ Legal; khổ A3

Nguồn điện yêu cầu 100-240 V; 50-60 Hz

Tiêu thụ năng lượng

Yếu tố môi trường Nhiệt độ đủ điều kiện cho máy quét theo Energy Star đăng ký bởi EPEAT: 10-35°C (50-95°F); 
Độ ẩm: 15% - 80% RH

Cấu hình PC yêu cầu Intel Core2 duo processor 6600 @ 2.4 GHz Duo Processor hoặc tương đương, 4 GB RAM (Windows, Linux)  
Intel Corei7 processor @ 2.0 GHz quad-core, 4 GB of RAM, USB 2.0 (Mac)

Khả năng tương thích

Vật tự tiêu hao

Kích thước (DàixRộngxCao) 330 mm x 162 mm x 246 mm (13 in. x 6.3 in. x 9.7 in.)

 

Công nghệ đọc mã vạch; Công nghệ Perfect Page; Xử lý nền thông minh; Tự động chỉnh thẳng ảnh; Lấy 
khổ tự động, chỉ định vùng quét; Thêm hoặc xóa đường viền trên văn bản; Lấp đầy lỗ kim bấm (lỗ tròn 
hoặc chữ nhật); Tự động xóa trang trắng (dựa trên đổ phủ mực và dung lượng ảnh); Tăng độ nét của ảnh; 
Tự động cân bằng sáng; Lọc màu điện tử (đỏ, xanh dương, xanh lá), lọc màu trội, lọc đa màu; Điều chỉnh 
trực quan các thông số, màu, sáng tối, tương phản; Tự động xoay chiều ảnh (theo chiều chữ); Tự động 
nhận biết tài liệu màu; Làm mịn màu nền thông minh; Nối ảnh mặt trước và sau;  Lọc sọc do bụi bám 
trên camera; Tự động trích xuất ảnh…

Chế độ tắt : <0.35 watts;  Chế độ ngủ : <4 watts;  Chế độ vận hành : <32 watts

Windows XP SP2 và SP3 (32-bit), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP1 (32-bit và 64-bit), 
Windows 7 SP1 (32-bit và 64-bit), Windows 8 (32-bit và 64-bit), Windows 8.1 (32-bit và 64-bit). Windows 
Server 2008 x64 Editions, WINDOWS Server 2012 x64 Editions, Linux Ubuntu 14.04 (LTS)* (32-bit và 64-bit). 
Mac OS v. 10.8,10.9 hoặc 10.10 

Trọng lượng 5.5 kg (12 lbs.). Không bao gồm nguồn điện AC.

Miếng vệ sinh các trục vận chuyển giấy, miếng vệ sinh gương camera, bộ vật tư tiêu hao (Bộ nạp giấy, 
bộ tách giấy, miếng tách giấy, trục nạp giấy)

Windows: TWAIN, ISIS, WIA  drivers; Kodak Capture Pro bản giới hạn; Smart Touch; 
Nuance PaperPort và OmniPage (Driver cho Linux SANE và TWAIN có sẵn trên 
www.kodak.com/go/scanonlinux) 
Mac: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; TWAIN drivers

Tốc độ quét (hướng giấy 
dọc, khổ giấy letter) 

600 dpi 


