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Design compacto e alta velocidade na digitalização, onde e quando 
você precisar! 

O scanner A6 mais rápido do mundo 

O fi-60F é capaz de digitalizar um documento 

em Tons de cinza ou Preto e branco (200 dpi) 

em apenas 1 segundo, digitalizando rapida-

mente documentos pequenos e importantes, 

tais como RG, CPF, cartões de identificação, 

cartões de créditos, passaportes, carteira de 

habilitação, fotografias e muito mais. 

 

A solução perfeita para digitalização de do-

cumentos pequenos 

O scanner fi-60F é compacto e leve, tornando 

o ideal para ambientes movimentados de 

escritórios e empresas. Perfeito na recepção 

de um prédio comercial para digitalizar rapida-

mente os documentos de um visitante, agili-

zando e trazendo mais comodidade para seus 

clientes. 

 

Fácil de utilizar 

Correções automáticas de alinhamento e de-

tecção automática do tamanho do documento 

garantem digitalizações perfeitas, mesmo com 

a tampa do scanner aberta. A digitalização 

sem a tampa elimina a tarefa repetitiva de 

abrir e fechar a tampa do scanner, antes e 

depois de cada digitalização. Simplesmente 

coloque o documento no Flatbed e digitalize. 

 

Conectividade simplificada 

Interface USB 2.0 simplificação a conexão com 

a estação de trabalho. A conexão USB 2.0 de 

alta velocidade combina performance excelen-

te e fácil instalação. 

 

O menor scanner da categoria 

Seu tamanho e peso reduzido, o torna ideal 

para recepções e escritórios. 

Imagens de alta qualidade 

Quando  o máximo de detalhes for necessá-

rio, o fi-60F gera imagens limpas e cristali-

nas, em Colorido, Tons de cinza e Preto e 

branco, através de seu sensor ótico com 600 

dpi de resolução. Quando mais velocidade for  

prioridade, os usuários podem digitalizar 

documentos a 200 dpi em apenas um segun-

do, em Preto e branco e Tons de cinza. 
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Máximo no Flatbed: 105 x 148 mm 
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Detalhes técnicos 

Tipo de scanner Flatbed 
Modos de digitalização Simplex; Colorido, Tons de cinza e Preto e branco 

Sensor de imagem CIS Colorido (Contact Image Sensor) x 1 (frente x 1) 
Tipo de lâmpada LED Colorido 

Tamanho de documentos 
Velocidade de digitalização Preto e branco, Tons de cinza: 1 segundo (200dpi); 

Volume diário Até 100 folhas 

Cores de fundo Preto 

Resolução óptica 600 dpi 
Resoluções de saída (Colorido 24 bits, Tons 
de cinza 8 bits, Preto e branco 1 bit) 

50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi) 

Formatos de saída Colorido: 24-bit, 8-bit e 4-bit; Tons de cinza: 8-bit e 4-bit; Preto e branco: 1 bit; 
Recursos de imagem Alinhamento automático da imagem; Correção automática de orientação -90°, 90° e 180°; De-

tecção automática do tamanho do documento; Difusão de erro; Pontilhamento; Realce de 
imagem; Remoção de tramas (Moiré); Remoção eletrônica de cores; 

Processamento de vídeo interno 65.536 níveis (16-bit) 

Interface USB 2.0 

Formato do conector Tipo B 

Alimentação 100 até 240V, 50/60 Hz 
Consumo Em operação: 8 W ou menos; Modo econômico: 2 W ou menos; 

Ambiente de operação Temperatura: 5 até 35ºC; Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação); 
Dimensões (L x P x A) 145 x 234 x 40 mm 

Peso 0,9 kg 
Softwares e drivers inclusos TWAIN; ISIS™; ScandAll PRO Lite; 

Conformidade ambiental ENERGY STAR® e RoHS 
Itens inclusos Cabo de força; Cabo USB; DVD-ROM de instalação; Fonte de alimentação externa; 
Sistemas Operacionais suportados Windows® 2000 Professional; Windows® XP (32-bit / 64-bit); Windows® Server™ 2003 (32-bit / 

64-bit); Windows® Vista™ (32-bit / 64-bit); Windows® Server™ 2008 (32-bit / 64-bit); Windows® 
7 (32-bit / 64-bit); 

Colorido: 1,3 segundos (150 dpi); 


