
 

 

Scanner modelo FI-6230Z 

Scanner Workgoup, Duplex, Colorido, A4, ADF 
 

Especificações Funcionais 
 Tecnologia: sensor de imagem dual CCD com mesa digitalizadora; 

 Resolução óptica: 600 dpi; 

 Resolução de saída: 50-1200 dpi; 

 Escala de Cinza: 10 bits/1024 níveis (interno),  

8 bits/256 níveis (saída); 

 Colorido: 24 bits em uma única passagem; 

 Volume diário de processamento: 4.000 folhas formato A4. 

Velocidade do Scanner 

Resolução 200 dpi Simplex 40 páginas por minuto 

Resolução 200 dpi Duplex 80 imagens por minuto 

Resolução 300 dpi Simplex 30 páginas por minuto 

Resolução 300 dpi Duplex 60 imagens por minuto 

 
 

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

 Alimentador Automático de Documentos (ADF) – alimentação contínua; Suporta documentos 
de tamanhos e gramaturas diferentes em um mesmo lote de documentos na mesma bandeja; 

 Capacidade do ADF: 50 folhas (Letter/A4, 80 g/m²); 

 Capacidade da bandeja de saída: até 100 folhas; 

 Tamanho de documento: Mínimo no ADF (A8) (53 x 74 mm); Máximo no ADF (216 x 356 mm); 

 Digitalização de documentos longos de até 3 m; 

 Gramatura do papel: entre 41 a 210 g/m²; 

 Conexão: USB 2.0; 

 Drivers: TWAIN (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® 2003 / Windows® Vista / 
Windows® 2008 / Windows® 7), ISIS™ (Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® 2003 / 
Windows® Vista / Windows® 2008 / Windows® 7) e SANE (Linux). 

 

 

 



 

 

Características 
 Recursos obtidos através dos drivers do scanner: Auto Deskew (alinhamento automático da 

imagem); Noise Removal (filtro de remoção de ruído); Remoção de bordas; Advanced Dynamic 
Threshold (ajuste automático de brilho e contraste); Auto Cropping (recorte do tamanho exato 
do documento); Permite rotacionar os documentos em 0°, 90°, -90º ou 180º; Dropout de cores 
(Remoção eletrônica de cores: vermelho, verde e azul); Ajuste independente de cores para 
RGB; Auto Color Recognition (reconhecimento automático de cores); Blank Page Removal 
(remoção de páginas em branco); Multi Stream (Permite gerar duas imagens do mesmo 
documento durante a digitalização, nos formatos: colorido e bitonal ou escala de cinza e 
bitonal); Recursos de Meio-Tom (Half-Tone); 

 Recursos diversos do scanner: Hard Card Scanning Capability (digitalização de cartão rígido, 
exemplo: Cartão do CPF); Intelligent Multifeed Detection através de sensor ultra-sônico 
(detecção inteligente de folha dupla); Dispositivo automático de detecção de comprimento de 
papéis; Aceita documentos longos de até 3 metros; Capacidade de aceitar diversos tamanhos 
e gramaturas no ADF; Fundo branco ou preto selecionáveis; Page Counter (contador de 
páginas); Paper Protection (tecnologia automática de proteção de papéis). 

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

 Consumo máximo de 38W ou menos; 

 Acompanha cabo USB, mídias de instalação dos softwares e drivers, cabo de força e demais 
itens necessários para o funcionamento do equipamento; 

 Aderente ao padrão Energy Star e FCC class B Energy Save, controle de desligamento da 
lâmpada e economia de energia quando inativo; 

 Manual Completo. 

Garantia 
 1 ano balcão incluso; 

Serviços Adicionais 
 Extensão de Garantia e Atendimento On-Site. 

Softwares Inclusos 
 ScandAll PRO (descrição abaixo), Adobe Acrobat Standard (descrição abaixo) e Kofax 

VirtualReScan (VRS) Professional (descrição abaixo); 

 Todos os softwares inclusos são compatíveis com o sistema operacional Windows XP. 

ScandAll PRO 
 O ScandAll é um software para a captura de imagens de alta-performance, foi desenvolvido 

aliando desempenho e qualidade em um mesmo produto, permitindo utilização dos mais 
avançados recursos de digitalização. Além das características básicas de um produto deste 
porte, possui características diferenciais, tais como: - Visualização de até 8 imagens 
digitalizadas simultaneamente; - Permite copiar e imprimir documentos; - Permite rotacionar as 
imagens (90°, 180°, 270° e 360º); - Permite reorganizar as imagens digitalizadas; - Permite 
salvar arquivos nos seguintes formatos: TIFF, MultiPage TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF, PDF/A, 
BMP; - Permite a criação de Perfis para agilizar o processo de digitalização com diferentes 
configurações; - Permite a separação de lote automaticamente através de separadores de lote 
(PATCH CODE) ou de diversos padrões de código de barra; - Suporte integral aos drivers ISIS 
e TWAIN. 


