
 

Scanner de Rede fi-6010N  

Scanner ScanSnap, Duplex,  Colorido,  A4, ADF, Rede 
 

Especificações Funcionais 
 Tecnologia: sensor de imagem dual CCD;  

 Resolução óptica: 600 dpi;  

 Resolução de saída: 150 - 600 dpi;  

 Modos de digitalização: Preto e branco, Escala de cinza,  

Colorido e Automático; 

 Volume diário de processamento: 1.000 folhas formato A4. 

Modo de digitalização & Resolução Simplex Duplex 

Preto e branco 200 dpi 25 ppm 50 ipm 

Colorido 150 dpi 30 ppm 60 ipm 

 

 Modo de digitalização: Simplex (frente) e Duplex (frente e verso);  

 Alimentador Automático de Documentos (AAD);  

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

 Tamanho de documento: Mínimo de 5,3 cm x 7,4 cm e máximo de 21,6 cm x 35,6 cm; 

 Digitalização de documentos longos de até 86 cm; 

 Suporta documentos de tamanho A3¹; 

 Formatos automáticos de saída: TIFF, JPEG, PDF e PDF Pesquisável; 

 Gramatura do papel: entre 52 g/m² a 127 g/m²; 

 Interface de conexão: RJ-45 10/100 Base T; 

 Servidores de rede: Windows® Server 2000, 2003 ou 2008. 

¹ Digitalização de documentos A3 é necessária a utilização do Carrier Sheet. 

Características 
 Automatic Deskew (alinhamento automático da imagem); 

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

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

 Automatic Page Size Detection (detecção automática do tamanho do documento); 

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

 Ultrasonic Multi-feed Detection (detecção de múltipla alimentação através de sensor ultra-
sônico); 

 Hard Card Scanning: (digitalização de cartões, tais como CPF e RG); 

 Recursos para digitalização de documentos até A3; 

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



 

 

Especificações Físicas 
 Alimentação bivolt 100 a 127 VAC e 220 a 240 VAC; 

 Em conformidade com o padrão Energy Star®; 

 Acompanha cabo de força, Fonte externa e todos os itens necessários para o funcionamento 
do equipamento; 

 Manual completo em Português - BR. 

Garantia 
 1 ano balcão incluso. 

Serviços Adicionais 
 Extensão de Garantia e Atendimento On-Site. 

 


