
Xerox DocuMate 250
O Scanner Xerox DocuMate 250 é perfeito
para grupos de trabalho e outros aplicativos
de digitalização descentralizados, pois é
compacto, eficaz e de alta velocidade. AXerox
oferece este modelo a um preço que permite às
empresas atingir altos níveis de produtividade
por meio da distribuição de scanners rápidos e
econômicos pelos seus departamentos.

O DocuMate 250 possui um ADF (alimentador
automático de originais) com capacidade para
50 páginas+, que digitaliza 22 páginas por
minuto (22* ppm). O scanner oferece
resolução óptica de 600x1200 dpi, 48 bits em
cores, interface USB 2.0 de alta velocidade e
digitaliza desde cheques e fotos até
documentos em tamanho ofício. Ele também
oferece uma das menores bases dentre os
scanners com ADF disponíveis no mercado. 

O DocuMate 250 inclui os drivers TWAIN e
ISIS® certificado e os produtos de software
descritos abaixo.

Kofax
O Kofax VirtualReScan é uma tecnologia
premiada e patenteada que garante
automaticamente a melhor qualidade de
imagem possível e a maior precisão do OCR
para as imagens de documentos digitalizados.
Com a mesma rapidez com que as páginas
passam através do scanner, o VRS realiza uma
inspeção em diferentes pontos de cada
documento. O VRS verifica e ajusta
instantaneamente o alinhamento
(enviesamento), o brilho, o contraste e a
nitidez da imagem. Quaisquer inconsistências
são corrigidas imediatamente pelo VRS para
que só as imagens mais alinhadas e legíveis
sejam movidas para o seu aplicativo.

QuickScan
O QuickScan é uma solução de tratamento de
imagens independente e pronta para uso que
fornece todos os recursos necessários para
realizar digitalizações, aperfeiçoamentos,
visualizações, anotações e impressões de
imagens baseadas em ISIS® com alta
velocidade, tanto para páginas em preto e
branco quanto em cores. Desenvolvido pela
Pixel Translations, criadores da ISIS, o
QuickScan apresenta pontos fortes que
incluem funções como digitalização em lotes,
suporte a PDF, manipulação de imagens,
suporte a várias páginas e mais. 

Crie PDFs a partir dos aplicativos do
computador
O software PaperPort Pro Office oferece
suporte para a criação, com um único clique, de
arquivos PDF a partir de documentos do
Microsoft Office e também para a impressão
em PDF usando outros aplicativos do
Microsoft Windows, inclusive o Corel® e o
Autodesk®. Uma ampla variedade de formatos
de imagem também podem ser convertidos em
PDF - inclusive os formatos TIFF, MAX, JPG,
BMP e GIF.

• Converta documentos em
arquivos PDF a 22* páginas por
minuto

• Com capacidade para até 50
páginas no alimentador
automático de originais

• Digitalize e compartilhe docu-
mentos diretamente para as
unidades de rede

• Inclui drivers TWAIN e ISIS cer-
tificado

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

• Com tamanho compacto que se
adapta à sua mesa (12,7 cm x
33,02 cm)

Digitaliza diretamente
para PDF!

*200 dpi em preto e branco
+Papel de 8,16 kg

22IPM

Converta documentos em

a
arquivos PDF

*



Digitalização para PDF
O suporte nativo do PaperPort para o formato
PDF padrão proporciona capacidade de
digitalização, anotação e envio por e-mail de
documentos e fotos em um formato que
permite que sejam visualizados e impressos
em qualquer computador.

Converta facilmente documentos de
papel em documentos digitais
Você pode transformar suas imagens
digitalizadas em arquivos (que podem ser
editados) do Word, Excel ou de texto,
arrastando-as até o item "Enviar para" do
PaperPort. Esse recurso praticamente elimina a
necessidade de redigitar os documentos. 

Localize informações rapidamente
O PaperPort pode ajudá-lo a localizar qualquer
documento ou foto em seu computador
instantaneamente. Apenas digite uma palavra
ou frase e o PaperPort exibirá o documento
correto imediatamente..

Preencha formulários de modo
rápido e organizado
O FormTyper® reconhece automaticamente
os campos de preenchimento em um
formulário digitalizado. Você só tem que usar
o tabulador (tecla "Tab") e digitar para
preencher de modo organizado todas as
informações no PaperPort. Imprima o
formulário preenchido e o PaperPort salvará
automaticamente uma cópia eletrônica em
seus registros.

O PaperPort Pro 9 Office é a forma mais fácil
de transformar volumes de papel ou fotos em
arquivos digitais organizados que você
localiza, usa e compartilha rapidamente. O
suporte nativo do PaperPort para o formato
PDF padrão proporciona capacidade de
digitalização, anotação e envio por e-mail de
documentos e fotos em um formato que
permite que sejam visualizados e impressos
em qualquer computador. Pare de perder tempo
procurando documentos em papel espalhados
pela sua casa e escritório.

Converte rapidamente os documentos
digitalizados em textos formatados e
editáveis. Você pode usar o texto
praticamente em qualquer programa de
processamento de texto, editoração
eletrônica ou editoração para a Web.

Driver ISIS certificado
O DocuMate 250 inclui um driver ISIS
certificado pela Pixel Translations para
garantir que funcione corretamente com
aplicativos de digitalização de documentos
compatíveis com a ISIS. Existem mais de 250
aplicativos ISIS comercialmente disponíveis e
praticamente todos os aplicativos comerciais
de digitalização de documentos funcionarão
com o DocuMate 250.
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Nuance PaperPort
A forma mais fácil de organizar, localizar e

compartilhar todos os seus documentos em

papel, PDF e digitais.

Especificações do produto: DocuMate 250

Resolução óptica 600 x 1200 dpi

Intensidade de bits do scanner (cor) 48 bits internos (o conversor A/D de 16 bits 
reconhece mais de 281 trilhões de cores)

Intensidade de bits do scanner (tons de cinza) 16 bits internos (65.536 sombras de cinza)

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

Método de digitalização Alimentação rápida 

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

Dimensões 33,02 cm (l) x 15,24 cm (p) x 31,11 cm (a)

Peso 3,9 kg

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

Tamanho mínimo de documentos no ADF 11,43 cm x 14,09 cm

Capacidade do ADF 50 folhas (papel de 8,16 kg) 

Requisitos mínimos do sistema

• Processador Pentium® II 
ou equivalente

• Windows® 2000/Me/XP
• 256MB RAM (512MB RAM 

para Windows XP)
• 350MB de espaço livre no 

disco rígido
• Unidade de CD-ROM
• Porta USB

Conteúdo

• Scanner DocuMate 250
• Fonte de alimentação
• Cabo USB
• Cartão de instalação rápida
• Manual do usuário
• CD-ROM incluindo:
– Kofax VRS
– Drivers do scanner

(Driver TWAIN e com certificação ISIS)
– Nuance PaperPort Pro
– Nuance OmniPage Pro
– Pixel Translations QuickScan
– ArcSoft PhotoImpression

Para obter mais informações sobre a linha de scanners da
Xerox, visite: www.xeroxscanners.com


