
DIGITALIZE O SEU FLUXO DE TRABALHO

Nosso mundo digital e dinâmico voltado para 
os negócios ainda produz rastros de papel, e os 
profissionais da área precisam de um scanner 
digital que acompanhe esse fluxo de documentos 
em papel, tanto no escritório quanto no campo.  
A precisão é essencial para tudo o que você 
digitaliza, desde recibos e demonstrações 
financeiras a cartões empresariais.  O Scanner 
Xerox® Duplex Portable é a ferramenta perfeita 
para libertar as informações aprisionadas no 
papel.  Este scanner versátil pode digitalizar papéis 
como um pequeno cartão de visita ou documentos 
de até 216 mm (8,5 pol.) de largura e 2997 mm 
(118 pol.) de comprimento, e salvá-los em PDF, JPG 
ou em outros formatos de arquivo populares. 

O scanner apresenta os drivers TWAIN™ ou 
ISIS® e inclui um poderoso e completo pacote de 
software projetado para organizar as informações 
críticas dos seus negócios e convertê-las em dados 
pesquisáveis e editáveis. 

A interface do Visioneer OneTouch é integrada 
ao visor LCD frontal de alta resolução, que exibe 
detalhes de predefinição das oito diferentes 
configurações e fluxos de trabalho simplificados do 
scanner com destinos pré-atribuídos com o toque 
de um único botão. 

Compatíveis com as plataformas PC e Mac, 
o scanner Xerox® Duplex Portable pode ser 

alimentado por meio de cabos USB ou plugue para 
tomada elétrica (fornecido). O AAO multipáginas 
é totalmente configurável, e pode ser definido de 
modo que o documento alimentado pela parte 
frontal saia pela parte de trás ou pela frente, 
conforme desejado.  As bandejas do scanner 
podem ser retraídas quando não estiverem sendo 
utilizadas para fins de portabilidade e economia 
de espaço. Quando as bandejas são abertas, o 
Scanner Duplex Portable se torna um scanner de 
mesa robusto com velocidades de até 20 páginas 
por minuto (40 ipm) e um ciclo de trabalho 
competitivo de 1.000 folhas por dia. (Nota:  para 
maior desempenho, utilize a alimentação CA em 
vez da alimentação USB.)

Para usuário de Mac®, fornecemos o driver 
TWAIN™ mais completo do mercado atualmente, 
suporte ICA e um Utilitário de Digitalização 
simples, mas poderoso, permitindo que você 
comece imediatamente. 

O ABBYY® Fine Reader é a solução de OCR para 
ambas as plataformas.

O Scanner Xerox® Duplex Portable é a solução de 
digitalização perfeita para empresas de qualquer 
porte, de qualquer setor, da área jurídica à saúde, de 
seguros a finanças, e todas as áreas relacionadas.  
Esta é uma solução completa para organizar e 
controlar dados críticos para os negócios.  

Características:
• Compatível com Mac® e PC

• Ciclo de trabalho diário de 1.000 páginas

• Até 20 ppm / 40 ipm 

• Digitaliza cartões plásticos de identificação

• Pacote de software da Visioneer® e ABBYY® 

• Digitalização pelo AAO ou por alimentação 
frontal

• Registrado no EPEAT™ 

Organize os seus 
documentos em casa, no 
escritório ou no campo.

Digitalize por meio do AAO ou 
pela alimentação frontal.

Assista ao vídeo disponível em: 
https://youtu.be/SfDWuvjSSpA

Scanner Xerox® Duplex Por table

https://youtu.be/SfDWuvjSSpA
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Especificações de produto do Scanner Xerox® Duplex Portable

Número do modelo XDS-P

Número de peça da Xerox 100N03261

Velocidade de digitalização do AAO (em cores ou P/B) (Alimentação 
por CA) em papel tamanho A4 e orientação em Retrato.

15 ppm / 30 ipm a 300 dpi 

20 ppm / 40 ipm a 200 dpi

Velocidade de digitalização por alimentação frontal (Alimentação 
por CA)

4 segundos por página a 300 dpi

3 segundos por página a 200 dpi

Método de digitalização AAO ou Alimentação frontal

Resolução óptica 600 dpi

Profundidade de bits de saída 24 bits em cores, 8 bits em tons de cinza e 1 bit em preto e branco

Sensor de imagem CIS

Fonte de luz LED (diodo emissor de luz) de ativação instantânea

Material de digitalização suportado Papel, cartões plásticos de identificação e fotos

Interface USB 2.0

Dimensões do scanner (L x P x A)
(Bandejas retraídas) 299 x 104 x 74 mm  (11,78 pol. x 4,1 pol. x 2,93 pol.)

(Bandejas estendidas) 299 x 254 x 255 mm  (11,78 pol. x 10 pol. x 10,05 pol.)

Tamanho mínimo de documento do AAO 57 x 51 mm (2,25 pol. x 2 pol.)

Tamanho máximo de documento do AAO 216 x 2997 mm (8,5 pol. x 118 pol.) 

Faixa de espessura de papel do AAO 16 – 32 lbs.  (60 ~ 120 g/m2) 

Espessura máxima de cartão 1,25 mm (0,051 pol.)

Capacidade do AAO 20 folhas (papel de 20 lb., 75 ~ 90 g/m2) 

Peso 1,5 kg (3.3 lbs)

Ciclo de trabalho 1.000 páginas por dia

Sistemas operacionais suportados Windows 11, 10, 7;  macOS 13, 12, 11

Conteúdo da embalagem: Scanner Xerox® Duplex Portable, Cabo USB, Fonte de alimentação, Adaptadores para tomada, Guia de Instalação Rápida, Cartão de 
Suporte Técnico, Cartão de Garantia, Cartão de Instalação Rápida, Conjunto do Bloco do AAO, DVD-ROM com software do manual do usuário e drivers.

P L ATA F O R M A  D E  S O F T W A R E  I N T E L I G E N T E  V I S I O N E E R  PA R A  W I N D O W S

S O F T W A R E  A D I C I O N A L

OneTouch
Um aplicativo de fluxo de 
trabalho para scanner de 
fácil utilização que executa 
todas as etapas de uma 
operação complexa de 
digitalização ao toque de 
um botão.

Acuity
Permite que você 
melhore a clareza visual 
das digitalizações. O 
Acuity utiliza mais de 25 
algoritmos avançados para 
corrigir documentos de 
forma inteligente. 

Capture SE*
Solução de digitalização em 
lotes flexível e poderosa que 
pode dividir digitalizações 
em arquivos separados, criar 
índices, ler códigos de barra 
e extrair dados. 

DriverPLUS
Oferece uma impressionante 
variedade de configurações 
para permitir a personalização 
precisa de digitalizações 
com uma interface de 
simples utilização e dicas de 
ferramentas úteis.

Organizer AI*
Gerencia os seus 
arquivos com pesquisa, 
conversão, análise de 
arquivo e limpeza rápidas, 
marcação, editor de PDF e 
classificação automatizada 
de arquivo.

Software ABBYY®: Software de OCR ABBYY FineReader (Mac e PC) e ABBYY Business Card Reader (PC).
Drivers de scanner para Windows: TWAIN, ISIS®, WIA 
Software Mac®: Driver TWAIN Mac, driver ICA Mac e Visioneer Scan Utility para Mac 

*Somente em Inglês


