
GERENCIAMENTO DE PAPEL EFICIENTE
A informação é vital para qualquer negócio. No 
mundo digital atual, é importante ser capaz de 
gerenciar documentos em papel e desbloquear 
dados comerciais importantes armazenados 
em documentos. O Xerox® DocuMate® 6440 
é um dos scanners mais rápidos e de fácil 
utilização de sua categoria.  Com sua avançada 
tecnologia de tratamento de papel, software de 
aprimoramento de imagem integrado e ocupando 
pouco espaço, o DocuMate 6440 oferece recursos 
que irão mudar a forma como você procura e 
gerencia documentos e informações em papel.

NENHUM SETOR DEIXADO PARA TRÁS
Sua versatilidade, combinada com recursos 
avançados, tornam o DocuMate 6440 uma solução 
atraente para os setores bancário, educacional, de 
energia, financeiro, governamental, da saúde e de 
manufatura.  Cartões plásticos de identificação e 
seguro, bem como documentos em papel, podem 
ser digitalizados pelo alimentador automático 
de originais (AAO) que suporta até 80 páginas**.  
Velocidades rápidas de digitalização de 40 ppm e 

80 ipm em frente e verso a 300 dpi e um ciclo de 
trabalho diário de 9.000 páginas garantem que a 
tecnologia é um complemento produtivo para o 
seu fluxo de trabalho de captura de documentos.

FLUXO DE TRABALHO AUTOMATIZADO 
COM UM SIMPLES TOQUE
O DocuMate 6440 conta com a tecnologia 
Visioneer® OneTouch® para digitalizar documentos 
de forma instantânea para um dos nove destinos 
predefinidos, porém, totalmente configuráveis.  
O Visioneer OneTouch assume o controle dos 
seus fluxos de trabalho de gerenciamento 
de documentos e digitalizações utilizando as 
configurações ideais para resolução, cor, frente 
e verso, recorte automático, endireitamento 
automático e formato de arquivo e, então, os 
envia a praticamente qualquer aplicação, pasta 
ou dispositivo com apenas o toque de um botão.

Ao trabalhar juntamente com o software de 
aprimoramento de imagem Acuity, imagine as 
possibilidades no fluxo de trabalho ao enviar 
documentos em papel perfeitamente digitalizados em 

um formato de PDF pesquisável por e-mail, Microsoft® 
SharePoint® ou por aplicação Web personalizada 
para a sua empresa, tudo isso ao seu alcance.  Este 
não é apenas um ganho na produtividade, mas 
também uma redução significativa do tempo 
de treinamento para usuários do scanner, além 
de ajudar o seu retorno sobre investimento. 

MÚLTIPLAS PLATAFORMAS 
Para usuários de Mac®, o Xerox® DocuMate® 
6440 inclui um driver TWAIN completo, 
suporte ICA e um Utilitário de Digitalização 
simples, mas poderoso, permitindo que 
você comece imediatamente.

Destaques:
• Digitaliza cartões de identificação 

plásticos por meio do alimentador 
automático de originais

• Registrado no EPEAT™

• Tamanho máx. de documento: 
241 mm x 2997 mm

• Velocidades de digitalização*:  
40 ppm / 80 ipm a 300 dpi 
60 ppm / 120 ipm a 200 dpi

• Ciclo de trabalho diário de 9.000 páginas

• Digitalização Visioneer® OneTouch® 
para diversas aplicações

• Aprimoramento de imagem Visioneer 
Acuity e pacote de software abrangente

• Driver Kofax® certificado

*P/B, tons de cinza, ou em cores em papel A4
**Papel de 20 lb., 75-80 g/m2  

Scanner rápido e completo  
para negócios de qualquer porte,  
de qualquer setor, incluindo o seu. 
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Especificações de produto do Scanner DocuMate 6440

Número do modelo XDM6440-U

Número de peça da Xerox 100N03218

Velocidades de digitalização 
40 ppm / 80 ipm: 300 dpi (preto e branco, tons de cinza e em cores)

60 ppm / 120 ipm: 200 dpi (preto e branco, tons de cinza e em cores)

Método de digitalização Alimentador automático de originais em frente e verso

Sensor de imagem CCD (dispositivo de carga acoplada)

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

Resolução óptica 600 dpi

Resolução interpolada com Visioneer Acuity 50, 75, 100, 150, 400, 500 e 1200 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 CCD (dispositivo de carga acoplada)

Contexto Preto

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

Interface USB 2.0 de alta velocidade

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

Dimensões do scanner (L x P x A)
(Bandejas estendidas) 316 x 680 x 239 mm  (12,5 pol. x 26,8 pol. x 9,4 pol.)

(Bandejas retraídas) 316 x 191 x 168 mm  (12,5 pol. x 7,5 pol. x 6,6 pol.)

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

Tamanho máximo de documento do AAO 241 x 2997 mm (9.5 pol. x 118 pol.) a 200 dpi

216 x 2997 mm (8.5 pol. x 118 pol.) a 200 dpi 216 x 2997 mm (8.5 pol. x 118 pol.) a 200 dpi

Faixa de espessura de papel do AAO 7 – 110 lbs. (27 ~ 413 g/m²)

Capacidade do AAO 80 páginas (papel de 20 lb., 75 ~ 80 g/m2) 

Peso 4,2 kg (9,2 lb)

Ciclo de trabalho 9.000 páginas

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

Conteúdo da embalagem: Scanner DocuMate® 6440, Cabo de alimentação, Cabo USB, Guia de Instalação Rápida, Cartão de Suporte Técnico, DVD-ROM com software do 
manual do usuário e drivers.

*Somente em Inglês

Scanner Xerox® DocuMate® 6440 

Para obter mais informações sobre a linha de scanners Xerox, acesse www.xeroxscanners.com 

PLATAFORMA DE SOFTWARE INTELIGENTE VISIONEER PARA WINDOWS

S O F T WA R E A DIC IO 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)

Drivers de scanner para Windows: TWAIN, ISIS® e WIA 

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

http://www.xeroxscanners.com%20

