
ScanSnap S1100i Converte documentos em PDF com um simples toque

• Digitalização a 7,5 segundos por página A4 a cores
• Ligação simples a dispositivos iOS e Android
• Digitalização de documentos para as suas contas na nuvem
• Trajetórias de papel flexíveis, digitalização de 2 

documentos pequenos simultaneamente
• Digitalização e organização eficiente de cartões de visita
• ScanSnap Receipt - Preenchimento eficiente de 

impressos fiscais e de despesas de viagem

ScanSnap iX100 Scanner sem fios para a máxima portabilidade

• Digitalização a 5 segundos por página A4 a cores
• Equipado com o processador GI para a digitalização e 

distribuição sem esforço
• O Wi-Fi incorporado deteta e alterna automaticamente 

entre os pontos de acesso
• Digitalização para dispositivos inteligentes através da 

aplicação ScanSnap Connect
• Trajetórias de papel flexíveis, digitalização dupla de 

documentos, colagem A3
• ScanSnap Receipt - Preenchimento eficiente de 

impressos fiscais e de despesas

ScanSnap S1300i  Mais produtividade para usuários de Windows e Mac, 
sem o uso de papel
• Scanner duplex rápido, 12 ppm/24 ipm
• 10 folhas ADF, digitaliza de A8 a A4
• Pode ser alimentado por USB opcionalmente
• Digitalização editável para Word, Excel e PowerPoint 

ScanSnap iX500 Scanner duplex, multiplataformas com Wi-Fi

• Scanner de secretária compacto, 25 ppm/50 ipm
• ADF de 50 folhas, digitalização desde cartões de visita ao 

formato A3
• Digitalização sem fios para os seus dispositivos 

inteligentes, PC e Mac
• Simplex/duplex, funções intuitivas

ScanSnap SV600 Intuitivo, versátil e único para a digitalização instantânea

• Utilização com um só toque para PC e Mac
• Digitalização suspensa versátil para documentos quotidianos
• 3 segundos para digitalizar uma página A3 na horizontal
• Dimensões reduzidas e design robusto
• Digitalização contínua com deteção de viragem de 

página e modo temporizado

Os scanners Fujitsu são concebidos, fabricados e comercializados em 
todo o mundo pela PFU Limited, uma subsidiária totalmente detida 
pela Fujitsu Limited no Japão. PFU é um fornecedor de TI globalmente 
ativo que concebe, fabrica e comercializa hardware de computador, 
produtos periféricos e software para empresas, através de uma gama 
completa de scanners de documentos para uso pessoal, profissional, para 
computadores de secretária, grupos de trabalho, para elevado volume de 
produção e ambientes de rede e é uma das empresas líderes no mercado 
de scanners. PFU é uma das empresas líderes no mercado de scanners, 
que conta com de 25 anos de experiência no setor e gera um faturamento 
anual de mais de 1.000 milhões de dólares. 

Operando na Europa na Europa, no Médio Oriente e em África, PFU 

(EMEA) Limited é responsável pelo Marketing e Vendas dos scanners 
Fujitsu na Região. A empresa européia foi fundada em 1981 no Reino 
Unido e possui escritórios na Alemanha, Itália e Espanha e Centros de 
treinamento no Reino Unido, Itália, França e Rússia.

A PFU oferece a gama mais completa de scanners de documentos 
disponível no mercado. Produzidos nos mais elevados padrões de 
qualidade, os scanners Fujitsu possuem uma excelente reputação de 
fiabilidade. Quer a sua aplicação implique a gestão de documentos, o 
arquivamento, fluxos de trabalho ou o processamento de formulários, a 
PFU tem o scanner ideal para a captação dos seus dados e documentos. 

Para mais informações, visite:  fujitsu.com/pt/scanners

A solução de digitalização pessoal com um só toque scansnapit.com

Introdução

Digitalização simples e profissional                                                  fujitsu.com/pt/scanners

SP-1120 / SP-1125 / SP-1130 / SP-1425         Funcionamento simples e desempenho fiáve

• Digitalização até 20 ppm/40 ipm (SP-1120), 25 ppm/50 ipm (SP-1125/SP-1425) e 30 ppm/ 
60 ipm (SP-1130) (horizontal, 200 ppp) a cores, monocromático e escala de cinzentos

• Dimensões compactas: SP-1120/SP-1125/SP-1130: 298 x 135 x 133 mm (L x P x A),         
SP-1425: 454 x 331 x 129 mm (L x P x A)

• A deteção ultrassónica de alimentação dupla garante a fiabilidade da digitalização
• Verdadeira resolução de 600 ppp

Digitalize para...

Transfira a aplicação ScanSnap   
para digitalizar para  iPad®, iPhone®, Android™  
e dispositivos  Kindle™

Wi-Fi

ScanSnap Smart Device / Computer

... mais de 15 aplicações, incluindo*:

iPhone®/ iPad®, 
Android™ e Kindle™

ExcelWord ScanSnap 
Organizer

PowerPointPasta 
* Algumas aplicações só são relevantes em determinados modelos ScanSnap.

         Scansnap Cloud                                                                                                                                scansnapcloud.com/emea
Envie documentos diretamente para a sua nuvem.  
Novo! PDFs com opção de busca.

É um utilizador habitual de serviços na nuvem como o Dropbox, Google Drive, 
Evernote ou serviços semelhantes? A ScanSnap Cloud é a solução perfeita para os 
seus documentos, cartões de visita, recibos e fotografias. ScanSnap Cloud permite 
digitalizar, identificar e classificar facilmente os documentos na nuvem inclusive 
utilizando a camera. Sem precisar de um PC.

CARTÕES DE VISITA

RECIBOS

FOTOS
DOCUMENTOS

SP-1425



Solução profissional para captura de documentos  fujitsu.com/pt/scanners

Grupos de trabalho e departamentos

fi-7030 O ponto de partida para a captação de documentos
• Eficiência na digitalização por lotes do PaperStream 

Capture V 1.5
• Design compacto: dimensões mais reduzidas que o papel A4
• Desempenho de processamento instantâneo a 27 ppm/ 

54 ipm (A4, vertical, cores, 200/300 ppp)
• Digitalização de lotes mistos – diferentes tamanhos, 

espessos, finos, ásperos ou delicados a partir de 40-207 g/m2

• Alimentador ajustável e recarregável para 50 documentos 

fi-7140  Captação profissional na secretária
• 40 ppm/80 ipm a 300 ppp a cores e monocromático
• Redutor de desvio auxiliado por rolos de recolha independentes
• Faça a gestão a partir de um único local com o Scanner 

Central Admin

fi-7240 Suporta vários requisitos de digitalização
• 40 ppm/80 ipm a 300 ppp a cores e monocromático
• Redutor de desvio auxiliado por rolos de recolha 

independentes
• Administre a partir de um único local com o Scanner 

Central Admin
• Vidro de exposição para a digitalização de documentos 

encadernados ou agrafados

fi-7160 / fi-7180 Um marco na digitalização de documentos
• 60 ppm/120 ipm (fi-7160) e 80 ppm/160 ipm (fi-7180) a 

300 ppp a cores e monocromático
• iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection - Proteção sónica 

inteligente de papel)
• Redutor de desvio auxiliado por rolos de recolha independentes
• LCD e ferramentas do Central Admin integrados

fi-7260 / fi-7280 Digitalização de secretária de alto desempenho
• 60 ppm/120 ipm (fi-7260) e 80 ppm/160 ipm (fi-7280) a 

300 ppp a cores e monocromático
• iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection - Proteção sónica 

inteligente de papel)
• Redutor de desvio auxiliado por rolos de recolha 

independentes
• LCD e ferramentas do Central Admin integrados
• Vidro de exposição para a digitalização de documentos 

encadernados ou agrafados

fi-7460 / fi-7480 Tecnologia de digitalização distribuída superior
• 60 ppm/120 ipm (fi-7460) e 80 ppm/160 ipm (fi-7480) a 

300 ppp a cores e monocromático
• Design ultracompacto (380 x 209 x 168 mm [A x P x A])
• Digitalização A8 - A3 e A2 dobrados (ou até A1)
• iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection - Proteção sónica 

inteligente de papel)
• Redutor de desvio auxiliado por rolos de recolha independentes
• LCD com retroiluminação melhorado e ferramentas do 

Central Admin integrados

Scanners especiais

fi-65F Scanner de alta velocidade para formatos A6 
•  Digitalização de documentos rápida e fácil até ao tamanho A6
• 1 segundo por digitalização A6 (P/B), 1,7 segundos (a cores)
• Design ultracompacto, dimensões de 145 x 234 mm
• Recorte e eliminação de desvios automáticos
• Opcionalmente, pode ser alimentado por USB

Produção

fi-6670 / fi-6770 Muitas funções de automatização inteligentes

• 90 ppm/180 ipm a 200 ppp em todos os modos de cores 
(A4 horizontal)

• Design compacto com espaço mínimo
•  ADF de 200 folhas, ADF rotativo e vidro de exposição 

(fi-6770)
• Digitalização A8 - A3

fi-6750S

• Velocidade de 72 ppm na digitalização simplex a 200 e 
300 ppp (A4 horizontal)

• ADF rotativo de 200 folhas e vidro de exposição

fi-7600 / fi-7700 Captação de documentos em alta performance

• Desempenho de processamento instantâneo a100 ppm/ 
200 ipm (A4, vertical, cores, 200/300 ppp)

• Digitalização de lotes mistos – de A3 a A8, de 20-413 g/m²
• Documentos dobrados até A1 e mais longos
•  ADF de 300 folhas, ADF rotativo e vidro de exposição  

(fi-7700)
• Ciclo de trabalho de 30.000 documentos diários

fi-6400 Solução ideal para a digitalização empresarial

• 100 ppm/200 ipm a 300 ppp a cores e monocromático 
(A4 horizontal)

• Depósito de alimentação de 500 folhas, digitalização A8 a A3
• Tecnologia líder de mercado e rotinas automatizadas

fi-6800 Scanner de imagem A3 incrivelmente rápido.               
O melhor custo/desempenho da sua classe
• 130 ppm/260 ipm a 300 ppp a cores e monocromático 

(A4 horizontal)
• Depósito de alimentação de 500 folhas, digitalização A8 a A3
• Funções extras para uma melhor eficiência de 

automatização

fi-5950 Scanner para digitalização de grandes volumes

• 135 ppm/270 ipm a 300 ppp a cores e monocromático 
(A4 horizontal)

• Digitalização A8 - A3/depósito de alimentação de 500 folhas
• 3 sensores ultrassónicos com capacidade de definição de 

zonas
• Resolução ótica de 600 ppp

Scanners com conexão de rede 

N7100 Processamento de digitalização aprimorado e 
transmissão com um só toque
• Scanner de rede com ecrã tátil e velocidades de 

alimentação de 25 ppm/50 ipm
• Processamento instantâneo e melhoria de imagem do 

hardware
• O mecanismo de alimentação do papel ativo processa uma 

incrível variedade de documentos e cartões de plástico
• Portas USB para a ligação de um teclado ou leitor IC
• Monitorização e gestão central através das ferramentas 

do Scanner Central Admin
• Com uma interface do utilizador de captação única

PaperStream IP - melhoria de imagem de alta qualidade  
• Controlador do scanner - compatível com a norma da indústria TWAIN e interfaces ISIS
• O melhor processamento de imagem da sua classe para resultados de 

digitalização excecionalmente nítidos e de alta qualidade
• Interface intuitiva e fácil de utilizar: alterne facilmente entre os modos “Admin e Utilizador”

PaperStream Capture -  captação melhorada  
• Solução fácil de usar "captação em um clique”
• Facilita a criação de rotinas de digitalização 
• Controla todo o processo, desde a digitalização aos fluxos de trabalho definidos

Todos nomes dos fabricantes, marca e designações de produto estão sujeitos a direitos de marcas comerciais e são marcas comerciais do fabricante e/ou marcas registadas dos respetivos proprietários. Todas 
as indicações são não vinculativas. Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As especificações dos produtos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio devido a modificações do produto. 
Apple iPad, iPhone, iPod touch e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

© Copyright 1993-2017. PFU (EMEA) Limited. Todos os direitos reservados. V01.1 / 05.17
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