
• Digitaliza até 50 imagens por 
   minuto (ipm) no modo frente 
   e verso*

• Converte documentos em  
   arquivos PDF pesquisáveis 
   com o One Touch

• 9 destinos de “digitalizar para” 
   pré-programados do One Touch

• Digitaliza 50 imagens por 
   minuto* em frente e verso 

• O scanner compacto para  
   frente e verso possui um  
   ADF com capacidade para  
   50 páginas** 

*Até 50 ipm a 200 dpi, em preto e branco 
** Papel de 9,07 kg

Xerox DocuMate 162 
O One Touch torna seu 
papel mais produtivo

®

Aumente o volume

O scanner de documentos alimentado com 
folhas coloridas Xerox DocuMate 162 digi-
taliza até 50 imagens por minuto (ipm) no 
modo frente e verso, inclui um alimentador 
automático de originais (ADF) com capaci-
dade para 50 páginas que manipula desde 
cartões de visita e cheques até documentos 
de tamanho ofício. O scanner oferece um 
pacote de software profissional que inclui o 
Nuance PaperPort e o OmniPage Pro para 
gerenciamento de documentos diretamente 
da área de trabalho e reconhecimento óptico 
de caracteres (OCR). 

Limitações, não imitações

Atualmente, diversos scanners também têm 
botões de digitalização, mas atenção, com-
pradores, os botões não são todos criados da 
mesma forma. Apenas o Visioneer OneTouch 
inicia e completa o processo de digitalização 
e envia seu documento para o aplicativo, a 
pasta ou o dispositivo de sua escolha. Sem 
cliques nem etapas adicionais. À medida que 
mais usuários adotam soluções de digitaliza-
ção em suas áreas de trabalho, torna-se mais 
claro que a facilidade de uso é uma carac-
terística fundamental. A maioria dos novos 
usuários de digitalização de documentos não 
é especialista em scanners e, portanto, a de-
manda é por soluções simplificadas, do tipo 
apontar-e-clicar, que produzam imagens de 
alta qualidade e permitam integração com 
aplicativos comerciais.

O Xerox DocuMate 162 não apenas deixa seu 
papel mais produtivo, mas também melhora 
sua imagem.

Apresentando seu novo assistente pessoal
 Deseja fazer mais com o papel na sua mesa? 
Gostaria de fazê-lo desaparecer e poder 
encontrá-lo novamente em segundos? Parece 
demorado, não é? Que tal se você pudesse 
fazer isso tudo com apenas um toque? O 
Xerox DocuMate 162 é um novo scanner 
de mesa que pode fazer isso tudo e muito 
mais. O DocuMate 162 inclui o Visioneer 
OneTouch® e os avançados drivers TWAIN e 
ISIS que lhe permitirão a comunicação com 
centenas de soluções de software de geren-
ciamento de conteúdo empresarial (ECM) e 
gerenciamento de imagens de documentos 
(DIM). Basta pressionar um único botão.

Fique mais produtivo

Com uma base surpreendentemente 
pequena, o scanner se adapta confortavel-
mente a qualquer mesa, tornando-se a 
solução perfeita para qualquer empresa que 
deseja converter rapidamente os documentos 
de papel em documentos PDF pesquisáveis, 
que são facilmente compartilhados, organiza-
dos e protegidos. E com o Visioneer One-
Touch com a tecnologia Kofax® VRS™, seus 
originais imperfeitos são automaticamente 
aprimorados, alinhados e cortados com o 
aperto de um botão. Fácil, simples e ainda as-
sim, poderoso. A digitalização de documentos 
está crescendo rapidamente em quase todas 
as empresas.  

®

®



DocuMate 162    Especificações do produto   

Número do modelo    XDM1625D–WU   
Velocidade de digitalização 
     Preto e branco, 200 dpi   25 ppm frente/50 ipm frente e verso  

     Em cores, 150 dpi     25 ppm frente/50 ipm frente e verso  

Resolução óptica     600 dpi    

Intensidade de bits de saída    24 bits em cores, 8 bits em tons de cinza, 

     1 bit em preto e branco 

Método de digitalização    Alimentador automático de originais  

     rápido em frente e verso   

Interface      USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1)  

Dimensões      30,48 cm (l) x 14,22 cm (p) x 26,67 cm (a)   

Peso       2,95 kg.    

Tamanho máximo de documentos no ADF  21,59 cm x 35,56 cm     

Tamanho mínimo de documentos no ADF   8,89 cm x 5,08 cm     

Capacidade do ADF     50 folhas (papel de 9,07 kg)    

Ciclo de serviço     2.500 páginas/dia    

Nuance PaperPort

O PaperPort é a forma mais fácil de transfor-
mar volumes de papel em arquivos digitais 
organizados que você localiza, usa e com-
partilha rapidamente. Pare de perder tempo 
procurando documentos de papel espalhados 
por seu escritório. O Xerox DocuMate 162 
pode digitalizar documentos diretamente 
para arquivos PDF.

O PaperPort permite a criação com clique 
único de arquivos PDF a partir de documen-
tos do Microsoft Office e a impressão para 
PDF usando outros aplicativos do Microsoft 
Windows. Uma ampla variedade de formatos 
de imagem pode também ser convertida 
para PDF – inclusive TIFF, MAX, JPG, BMP  
e GIF.

O PaperPort pode ajudá-lo a localizar 
qualquer documento em seu computador in-
stantaneamente. Apenas digite uma palavra 
ou frase e o PaperPort exibirá o documento 
correto imediatamente.

A digitalização para unidades de rede por 
meio da adição de novos destinos à lista de 
pastas do PaperPort possibilita a digitaliza-
ção direta para o local desejado. Digitalize 
diretamente para sua pasta Meus documen-
tos ou para uma unidade de rede.

Oferece drivers de scanner 
de alta qualidade

O Xerox DocuMate 162 inclui um driver 
avançado TWAIN e com certificação da ISIS 
que lhe permitirá se comunicar com centenas 
de soluções de software de gerenciamento 
de imagens de documentos (DIM) e de 
conteúdo empresarial. Basta pressionar um 
único botão.

Digitalize para PDFs pesquisáveis 

O pacote de software do Xerox DocuMate 
162 permite que os usuários digitalizem 
automaticamente para PDF pesquisável 
de imagens sobre texto. O PDF pesquisável 
mantém a integridade visual do documento 
original, com as partes de texto da imagem 
convertidas via OCR para fins de pesquisa e 
armazenadas em uma camada separada. 

Isso permite conversão de baixo custo do 
papel para o PDF ao mesmo tempo que 
permite fácil distribuição e capacidade 
de pesquisar, vincular, selecionar/copiar e 
indexar o texto.

Converta arquivos existentes para  
o formato PDF

O software Nuance PaperPort lhe permite 
converter arquivos eletrônicos existentes em 
PDF para armazenamento ou transferência. 
Você pode também converter documentos 
existentes mais antigos, já digitalizados, ou 
mesmo arquivos eletrônicos para PDF ou 
PDF pesquisável.

Software que funciona

O robusto pacote de software do DocuMate 
162 inclui amplo suporte TWAIN: 
• Nuance PaperPort
• Nuance OmniPage Pro
• Visioneer OneTouch com  
   a tecnologia Kofax VRS
• Drivers do scanner (TWAIN, ISIS e WIA)
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Para obter mais informações sobre a linha de scanners da Xerox, visite www.xeroxscanners.com/pt/br/

Xerox DocuMate 162

Requisitos mínimos do sistema         
• Pentium IV ou equivalente
• Windows 2000 SP4, XP SP1 e 2 ou Vista
• 512 MB de memória RAM (1 GB para Vista)
• 350 MB de espaço livre no disco rígido
• Unidade de DVD-ROM
• Porta USB disponível
 
Conteúdo                                                            
• Scanner DocuMate 162
• Fonte de alimentação
• Cabo USB 2.0
• Cartão de instalação rápida
• Cartão de suporte técnico
• DVD-ROM incluindo: 
   – Guia do usuário 
   – Drivers do scanner (TWAIN, ISIS e WIA) 
   – Nuance PaperPort 
   – Nuance OmniPage Pro 
   – Visioneer OneTouch com 
      a tecnologia Kofax VRS


