
 

Scanner modelo: ScanSnap S1500

Scanner Workgroup Duplex Colorido A4 AAD
 

Especificações Funcionais
• Tecnologia: sensor de imagem dual CCD;

• Resolução óptica: 600 dpi; 

• Resolução de saída: 150-1200 dpi;

• Modos de digitalização: Preto e branco, Cinza, Colorido

• Volume diário de processamento: 1.000 folhas no formato A4.

Velocidade do Scanner 

Modo de Digitalização & Resolução

Colorido & Cinza 150 dpi, Preto e branco 300 dpi

Colorido & Cinza 200 dpi, Preto e branco 400 

Colorido & Cinza 300 dpi, Preto e branco 600 dpi

Características 
• Simplex (frente) e Duplex (frente e verso);

• Alimentador Automático de Documentos (AAD) com realimentação contínua;

• Capacidade do AAD: 50 folhas (Carta/A4, 80 g/m²);

• Tamanho de documento: Mínimo no AAD (50,8 mm x 50,8 mm); Máximo no AAD (216 mm x 
356 mm); 

• Suporta documentos longos de até 216 mm x 863 mm;

• Suporta documentos de tamanho A3¹;

• Formatos automáticos de saída: PDF, PDF pesquisável e JPEG;

• Optical Character Recognition (O
DOC, XLS e PPT; 

• Gramatura do papel: de 52 até 127 g/m²;

• Interface: USB 2.0; 

• Driver: ScanSnap Manager (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7).

Recursos 
• Auto Deskew (alinhamento automático da imagem);

• Auto Orientation (orientação automática da imagem baseada no conteúdo);

• Intelligent Auto Color Detection (detecção automática de Colorido, Escala de cinza ou Preto e 
branco); 

• Automatic Resolution Function (detecção auto

• Intelligent Paper Feed Detection (detecção inteligente de múltipla alimentação através de 
sensor ultra-sônico); 

Scanner modelo: ScanSnap S1500  

Scanner Workgroup Duplex Colorido A4 AAD  

Especificações Funcionais  
Tecnologia: sensor de imagem dual CCD; 

1200 dpi; 

Modos de digitalização: Preto e branco, Cinza, Colorido e Automático; 

Volume diário de processamento: 1.000 folhas no formato A4. 

Modo de Digitalização & Resolução  Simplex

Colorido & Cinza 150 dpi, Preto e branco 300 dpi 

20 ppmColorido & Cinza 200 dpi, Preto e branco 400 dpi 

Colorido & Cinza 300 dpi, Preto e branco 600 dpi 

Simplex (frente) e Duplex (frente e verso); 

Alimentador Automático de Documentos (AAD) com realimentação contínua; 

Capacidade do AAD: 50 folhas (Carta/A4, 80 g/m²); 

documento: Mínimo no AAD (50,8 mm x 50,8 mm); Máximo no AAD (216 mm x 

Suporta documentos longos de até 216 mm x 863 mm; 

Suporta documentos de tamanho A3¹; 

Formatos automáticos de saída: PDF, PDF pesquisável e JPEG; 

Optical Character Recognition (OCR): Suporte em Português (Brasil), nos formatos de saída 

Gramatura do papel: de 52 até 127 g/m²; 

Driver: ScanSnap Manager (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7).

(alinhamento automático da imagem); 

Auto Orientation (orientação automática da imagem baseada no conteúdo); 

Intelligent Auto Color Detection (detecção automática de Colorido, Escala de cinza ou Preto e 

Automatic Resolution Function (detecção automática de resolução); 

Intelligent Paper Feed Detection (detecção inteligente de múltipla alimentação através de 

Simplex  Duplex  

20 ppm 40 ipm 

 

documento: Mínimo no AAD (50,8 mm x 50,8 mm); Máximo no AAD (216 mm x 

CR): Suporte em Português (Brasil), nos formatos de saída 

Driver: ScanSnap Manager (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7). 

Intelligent Auto Color Detection (detecção automática de Colorido, Escala de cinza ou Preto e 

Intelligent Paper Feed Detection (detecção inteligente de múltipla alimentação através de 



 

• Auto Size Detection (detecção automática do tamanho do documento);

• Blank Page Detection (detecção e remoção automática de 

• Recursos para digitalização de documentos até A3;

• Aceita documentos de tamanhos e gramaturas variadas em um mesmo lote.

Especificações Físicas 
• Alimentação bivolt automática de 100 até 240 V, 50 / 60 Hz;

• Em conformidade com o padrão 

• Acompanha cabo USB, cabo de força, fonte externa, mídias de instalação (DVDs) e todos os 
itens necessários para o funcionamento do equipamento;

• Manual completo em Português (Brasil).

Garantia 
• 1 ano balcão incluso 

Serviços Adicionais 
• • Extensão de garantia e atendimento on

Software Inclusos 
• ScanSnap Manager  - (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) 

Software de gerenciamento e digitalização do ScanSnap
para garantir um ótima qualidade através de um único toque de botão. Reconhece 
automaticamente o tamanho do documento, detecta e corrige o alinhamento da imagem 
digitalizada, e exibe as imagens na orientação correta com
Permite enviar as imagens digitalizadas por e
SharePoint, entre outras funções. 

• CardMinder  - (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) 
digitalizador e gerenciador de cartões de visita para referência rápida e fácil. Realiza a captura 
de ambos os lados do cartão simultaneamente extraindo informações, tais como Nome e 
Empresa, colocando estas informações em um banco de dados alterável, que também podem 
ser exportadas para o Outlook Express, Excel, entre outros gerenciadores de contatos. 

• ScanSnap Organizer  - (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) 
Software de gerenciamento onde os usuários podem armazenar, gerenciar e visualizar os 
arquivos PDF e JPEG criados pelo ScanSnap. Realize o reconhecimento dos caracteres (OCR) 
de um documento PDF para transformá
pesquisas através de palavras que estejam dentro destes documentos, agilizando sua 
consulta.  

• ABBYY FineReader for ScanSnap
Windows® 7) - Software para reconhecimento ótico de caracteres, com a ajuda deste software 
é possível transformar as imagens digitalizadas através do ScanSnap S1500 em docum
editáveis do Microsoft Word, Excel e também PowerPoint. Facilitando o trabalho na hora da 
edição dos documentos que serão digitalizados. 

• Adobe® Acrobat® Standard
gerenciamento de arquivos PDF, com ele pode
“visualizar” ou “imprimir” arquivos PDF, pode
páginas indesejáveis, também é possível rotacionar as páginas, definir permissões para 
impressão do documento e também para copiar e/ou modificar o documento, entre outras 
funções.  

¹ Digitalização de documentos A3 é necessária a utilização do Carrier Sheet que acompanha o 
scanner. 

 

Auto Size Detection (detecção automática do tamanho do documento); 

Blank Page Detection (detecção e remoção automática de imagens em branco);

Recursos para digitalização de documentos até A3; 

Aceita documentos de tamanhos e gramaturas variadas em um mesmo lote. 

Alimentação bivolt automática de 100 até 240 V, 50 / 60 Hz; 

Em conformidade com o padrão Energy Star® e RoHS; 

Acompanha cabo USB, cabo de força, fonte externa, mídias de instalação (DVDs) e todos os 
itens necessários para o funcionamento do equipamento; 

Manual completo em Português (Brasil). 

Extensão de garantia e atendimento on-site. 

(Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) 
Software de gerenciamento e digitalização do ScanSnap, realiza diversos ajustes na imagem 
para garantir um ótima qualidade através de um único toque de botão. Reconhece 
automaticamente o tamanho do documento, detecta e corrige o alinhamento da imagem 
digitalizada, e exibe as imagens na orientação correta com as imagens em branco removidas. 
Permite enviar as imagens digitalizadas por e-mail, para uma pasta, para um servidor 
SharePoint, entre outras funções.  

(Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) 
enciador de cartões de visita para referência rápida e fácil. Realiza a captura 

de ambos os lados do cartão simultaneamente extraindo informações, tais como Nome e 
Empresa, colocando estas informações em um banco de dados alterável, que também podem 

portadas para o Outlook Express, Excel, entre outros gerenciadores de contatos. 

(Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) 
Software de gerenciamento onde os usuários podem armazenar, gerenciar e visualizar os 

os PDF e JPEG criados pelo ScanSnap. Realize o reconhecimento dos caracteres (OCR) 
de um documento PDF para transformá-lo em PDF Pesquisável, podendo assim realizar 
pesquisas através de palavras que estejam dentro destes documentos, agilizando sua 

ABBYY FineReader for ScanSnap  - (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / 
Software para reconhecimento ótico de caracteres, com a ajuda deste software 

é possível transformar as imagens digitalizadas através do ScanSnap S1500 em docum
editáveis do Microsoft Word, Excel e também PowerPoint. Facilitando o trabalho na hora da 
edição dos documentos que serão digitalizados.  

Adobe® Acrobat® Standard  - (Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) 
DF, com ele pode-se fazer muito mais do que simplesmente 

“visualizar” ou “imprimir” arquivos PDF, pode-se também inserir novas páginas ou remover 
páginas indesejáveis, também é possível rotacionar as páginas, definir permissões para 

e também para copiar e/ou modificar o documento, entre outras 

¹ Digitalização de documentos A3 é necessária a utilização do Carrier Sheet que acompanha o 

imagens em branco); 

Acompanha cabo USB, cabo de força, fonte externa, mídias de instalação (DVDs) e todos os 

(Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) - 
, realiza diversos ajustes na imagem 

para garantir um ótima qualidade através de um único toque de botão. Reconhece 
automaticamente o tamanho do documento, detecta e corrige o alinhamento da imagem 

as imagens em branco removidas. 
mail, para uma pasta, para um servidor 

(Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) - Software 
enciador de cartões de visita para referência rápida e fácil. Realiza a captura 

de ambos os lados do cartão simultaneamente extraindo informações, tais como Nome e 
Empresa, colocando estas informações em um banco de dados alterável, que também podem 

portadas para o Outlook Express, Excel, entre outros gerenciadores de contatos.  

(Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) - 
Software de gerenciamento onde os usuários podem armazenar, gerenciar e visualizar os 

os PDF e JPEG criados pelo ScanSnap. Realize o reconhecimento dos caracteres (OCR) 
lo em PDF Pesquisável, podendo assim realizar 

pesquisas através de palavras que estejam dentro destes documentos, agilizando sua 

(Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / 
Software para reconhecimento ótico de caracteres, com a ajuda deste software 

é possível transformar as imagens digitalizadas através do ScanSnap S1500 em documentos 
editáveis do Microsoft Word, Excel e também PowerPoint. Facilitando o trabalho na hora da 

(Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7) - Software de 
se fazer muito mais do que simplesmente 

se também inserir novas páginas ou remover 
páginas indesejáveis, também é possível rotacionar as páginas, definir permissões para 

e também para copiar e/ou modificar o documento, entre outras 

¹ Digitalização de documentos A3 é necessária a utilização do Carrier Sheet que acompanha o 


