
 

SCANNER MULTIFUNCIONAL CMC7 
E CÓDIGO DE BARRAS 

    
O scanner multifuncional K2S, fabricado pela Cis, está em 
conformidade com os requisitos exigidos pelo mercado em termos de 
qualidade, confiabilidade e alto desempenho. 

 
O scanner multifuncional K2S, alimentado por uma fonte externa full 
range, possui alimentador manual de documento, o qual é tracionado 
por meio de roletes de borracha. 

 
O scanner multifuncional K2S por possuir um mecanismo que detecta 
automaticamente o tamanho do documento, lhe permite recortar a 
imagem capturada no tamanho exato do documento “scanneado”. 

 
O scanner multifuncional K2S, possui também leitora MICR para 
detecção automática e leitura da banda CMC7 do cheque, bem como 
possui um sistema que o permite ler os códigos de barras padrão 
FEBRABAN existentes nos documentos de arrecadação. 

 
Principais Características  
• Digitaliza e decodifica documentos simultaneamente em ambos       
os lados; 
• Excelente qualidade de imagem; 
• Ideal para uso em qualquer ponto do fluxo de trabalho   do 
gerenciamento de documentos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
   

 
 

Caracterísitcas 

 

 

                        Especificações 

Interface de comunicação USB 2.0 

Recursos 
Captura de imagem 

Leitor CMC7 e código de barras 

Alimentador de documentos 

Manual (com detecção e tracionamento 
automático) 

Tracionamento por roletes de borracha 

Tamanho do documento (C x L) 

Detecção automática 

Máximo 29,7cm x 21,0cm  

Mínimo 15,0cm x 6,0 cm 

Gramatura do papel 
Suporte a papéis de diferentes gramaturas - 
70 a 120 g/m2  

Temperatura de funcionamento  10°C e 40°C. 

Digitalização Frente e verso 

Resolução óptica 

Preto e Branco (Bitonal) 

Escala de cinza – 8 bits 

Colorido – 24 bits – 300 DPI 

Leitura de códigos 

Códigos de barras padrão FEBRABAN e 
outros 

MICR CMC7– Tarja magnética de cheques 

Formatos de Imagem 

PDF/A  ISO 19005-1:2005 

TIFF ISO 12639:2004 

PNG ISO/IEC 15948:2003 

Indicadores (sinalização) 

Equipamento ligado/desligado - indicador 
luminoso 

Documento rejeitado - indicador sonoro 

Erro de leitura - indicador sonoro 

Cor Preta 

Alimentação Fonte externa full range (100-240Vac) 

Dimensões 
100 mm x 60 mm x 325 mm (Altura x 
Largura x Comprimento 

Peso 1,50 Kg 

 

As imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas, as características 
podem variar de acordo com a versão e/ou opcionais. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 


