
O Scanner Xerox® Duplex Travel digitaliza sem 
a necessidade de alimentação CA devido à sua 
alimentação via porta USB.  Agora é possível 
digitalizar, arquivar e armazenar todos os seus 
documentos, cartões plásticos de identificação, 
fotos, artigos e brochuras, não importa onde 
você esteja. 

COMPACTO,  PORTÁTIL  E  PODEROSO 
Pesando um pouco mais do que uma garrafa 
pequena de água, o Scanner Xerox® Duplex Travel 
inclui drivers TWAIN robustos para PC e Mac, e 
digitaliza cartões pequenos de 38 mm (1,5 pol.) e 
documentos de até 216 mm (8,5 pol.) de largura e 
813 mm (32 pol.) de comprimento.

O Scanner Xerox® Duplex Travel inclui um 
poderoso pacote de software para PC com 
Windows, desenvolvido para ajudar a organizar 
e facilitar a localização de informações dos 
seus documentos. O pacote inclui o Visioneer 
OneTouch®, Visioneer Acuity, software de 
OCR ABBYY® FineReader e os drivers TWAIN™ 
DriverPLUS da Visioneer e o WIA. 

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

Solução de digitalização móvel 
completa para o profissional 
ocupado, em movimento.
Características
• Digitalize instantaneamente documentos em 

PDF pesquisável para facilitar a pesquisa e a 
recuperação

• Melhore a qualidade e ajude a organizar as 
digitalizações com o pacote de software 

• Alimentação USB – Nenhuma fonte de 
alimentação externa necessária

• Alimentação contínua para a criação de PDFs 
multipáginas

• Recursos avançados para Mac® ou PC
• Registrado no EPEAT™

Inclui bolsa de transporte para proteção 
contra poeira e arranhões.
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Scanner Xerox® Duplex Travel

Plataforma de Software Inteligente Visioneer para Windows

Software Adicional

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, WIA 

Software Mac®:  Driver TWAIN Mac, driver ICA Mac e Visioneer Scan Utility para Mac 

Especificações de produto do Scanner Xerox® Duplex Travel
Número do modelo XTS-D

Número de peça da Xerox 100N03205

Velocidade do scanner (tamanho de carta norte-americano) 8 seg./página a 200 dpi, p/b ou em cores

Método de digitalização 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 p/b

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

Sensor de imagem CIS (sensor de imagem de contato)

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

Método de digitalização Alimentação de folha frente e verso

Interface USB 2.0

Tamanho máximo de documento 216 x 813 mm (8,5 pol. x 32 pol.)

Tamanho mínimo de documento 38 x 38 mm (1,5 pol. x 1,5 pol.)

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

Dimensões 291 mm (l) x 67 mm (p) x 40 mm (a) (11,5 pol. x 2,6 pol. x 1,6 pol.)

Ciclo de trabalho diário 100 páginas por dia

Peso 0,5 kg (1,1 lb) 

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

Conteúdo da embalagem:  Scanner Xerox® Duplex Travel, Cabo USB 2.0, Bolsa de transporte, Porta-folhas (Protetor plástico transparente para originais frágeis), Folha de 
calibração e pano de limpeza, Guia de instalação rápida, Cartão de Suporte Técnico, DVD-ROM com software do manual do usuário e drivers.

*Somente em Inglês


