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Fiabilidade	e	qualidade	comprovadas	
para	digitalizar	os	seus	documentos	de	
grandes	formatos	em	papel

A Solução de Digitalização de Grandes Formatos Xerox® 7740 proporciona 
uma resolução nítida de 600 dpi.	Também	suporta	a	digitalização,	quer	de	
documentos	a	cores,	quer	de	documentos	a	preto	e	branco,	de	formato	até	
1016	mm	(40	polegadas).	Seja	para	digitalizar	e	imprimir	para	uma	impressora	
remota	ou	transformar	os	seus	documentos	em	papel	em	ficheiros	de	formato	
electrónico	padrão,	o	Scanner	de	Grandes	Formatos	Xerox	7740	é	a	solução	ideal	
para	si.

1 		Saída	de	papel	frontal

2 		Painel	de	controlo	do	
scanner

3 		Largura	de	digitalização	de	
40”

4 		Altura	do	scanner	ajustável

5 		Cesto	do	servidor	de	
digitalização

6 		Guia	de	alimentação	de	
papel

7 		Modelos	de	formato	de	
papel

8 		Tecla	de	desengate	do	
scanner
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As	Xerox®	FreeFlow®	Accxes®	Productivity	
Tools	estão	na	base	da	Solução	de	
Digitalização	de	Grandes	Formatos	Xerox	
7740.	Estes	programas	de	software	
proporcionam	à	sua	empresa	extraordinárias	
flexibilidades	de	workflow.	Basta-lhe	
seleccionar	a	solução	de	software	mais	
adequada	aos	seus	requisitos	de	workflow.

Integra-se	facilmente	com	workflows	
existentes,	através	de	formatos	de	ficheiro	
padrão	no	sector	e	sistemas	operativos	
Microsoft®	Windows®.	A	Solução	de	
Digitalização	de	Grandes	Formatos	Xerox	
7740	suporta	diversos	formatos	de	ficheiro,	
incluindo,	mas	não	exclusivamente,	TIFF,	
JPEG	e	PDF.	Com	os	formatos	de	ficheiro	
padrão	no	sector,	juntamente	com	o	
ambiente	operativo	Windows,	o	céu	é	
o	único	limite	para	que	você	ou	o	seu	
cliente	comecem	a	integrar	a	Solução	de	
Digitalização	de	Grandes	Formatos	Xerox	
7740	com	os	seus	actuais	workflows	e	
sistemas	de	gestão	de	documentos.	

Delicie os seus clientes com 
a qualidade de imagem
A	Solução	de	Digitalização	de	Grandes	
Formatos	Xerox	7740	oferece	uma	resolução	
de	digitalização	de	600	dpi,	com	256	níveis	
de	cinzento,	que	proporcionam	a	digitalização	
de	imagens	de	qualidade	superior.	

Você	e	os	seus	clientes	trabalham	
muitas	vezes	com	originais	antigos	que	
se	desvaneceram	e	ficaram	gastos	ou	
danificados.	As	funções	de	edição	de	imagem	
avançadas	dos	Xerox	FreeFlow	Accxes	
Productivity	Tools	levam	a	sua	qualidade	de	
imagem	a	um	nível	mais	elevado,	graças	à	
sua	capacidade	para	melhorar	os	ficheiros	
digitalizados,	mesmo	na	digitalização	de	
documentos	que	são	um	desafio.

Produza mais trabalhos
Ao	passar	os	seus	workflows	de	digitalização	
para	a	Solução	de	Digitalização	de	Grandes	
Formatos	Xerox	7740	independente,	reduz	
o	conflito	com	os	recursos	do	equipamento,	
distribuindo	o	trabalho.	Liberta	os	recursos	da	
impressora	de	grandes	formatos,	permitindo	
que	esta	se	concentre	naquilo	para	que	foi	
criada:	produzir	documentos	de	grandes	
formatos	com	uma	nitidez	extraordinária.	

Faça crescer os seus negócios
A	flexibilidade	da	Solução	de	Digitalização	
de	Grandes	Formatos	Xerox	7740	permite	
que	ela	cresça	com	os	seus	negócios	e	abra	
novas	oportunidades	para	o	futuro.	Seja	
através	da	migração	de	documentos	a	preto	
e	branco	para	documentos	a	cores	CAD,	seja	
passar	completamente	para	a	produção	
integral	de	documentos	a	cores,	a	Solução	
de	Digitalização	de	Grandes	Formatos	Xerox	
7740	poderá	ajudá-lo.	Quando	você	ou	os	
seus	clientes	migrarem	através	dos	requisitos	
dinâmicos	de	gestão	de	documentos	
electrónicos,	os	diversos	workflows	
suportados	pelo	Xerox	7740	irão	integrar-se	
impecavelmente	com	a	sua	solução.	

Obtenha a solução de que 
necessita para satisfazer 
uma vasta gama de 
aplicações exigentes: 
•		Plantas	de	arquitectura	

ou	construção

•		Produções	
arquitectónicas	ou	de	
engenharia

•		Esquemas

•		Diagramas	eléctricos	
(por	exemplo,	instalação	
eléctrica)

•		Mecânicos	em	2D	e	3D

•		Modelação	de	produtos	
sólidos

•		Mapas	sísmicos

•		Esquemas	científicos/
médicos

•		Sinalética	de	muito	baixo	
custo

•		GIS/Mapas	e	posters



Scanner

Velocidade
•	 	Preto	e	branco:	10,0	ips	(254	mm/s)	

máximo
•	 	Cores:	3,3	ips	(83,8	mm/s)	máximo

Níveis de Resolução
•	 	50-600	dpi	em	intervalos	de	50	dpi

Níveis de Imagem
•	 	Preto	e	branco:	1
•	 	Escala	de	cinza:	256	(8	bits)
•	 	Cores:	16	milhões	(24	bits)

Largura de Digitalização
•	 	1016	mm	(40”)	máximo

Comprimento de Digitalização
•	 	4570	mm	máximo

Largura de Alimentação de Documentos
•	 	1050	mm	máximo

Espessura de Alimentação de Documentos
•	 	0,3	mm	máximo

Registo de Documentos
•	 	Esquerda
•	 	Detecção	Automática

Especificações	da	Solução	de	Digitalização	de	
Grandes	Formatos	Xerox	7740

Requisitos de espaço
•	 	Físico:	1231,9	mm	×	647,7	mm

Requisitos de hardware do PC1

•	 	Intel	Core	2	Duo	2.0	GHz
•	 	50	MB	de	espaço	disponível	no	disco	(para	

instalação)
•	 	10	GB	de	espaço	disponível	no	disco	(para	

operação)
•	 	Mínimo	de	2	GB	de	RAM		

(para	Xerox	FreeFlow	Accxes	Indexer)
•	 	Mínimo	de	2	GB	de	RAM		

(para	Xerox	FreeFlow	Accxes	Copy)
•	 	(3	GB	RAM	recomendado)
•	 	Resolução	do	ecrã	de	1024	×	768,	de	24	

bits	(mínimo)
•	 	Porta	USB	2.0	disponível

Sistemas operativos de PC suportados2

•	 	Microsoft®	Windows®	7	(32	e	64	bits)
•	 	Microsoft	Windows	Vista	(32	bits)
•	 	Microsoft	Windows	XP	(32	bits)	
•	 	Últimos	"service	packs"	recomendados	

para	cada	um	deles

Sistemas operativos  
de servidor suportados
•	 	Windows	Server	2008	V2
•	 	Windows	Server	2008
•	 	Últimos	"service	packs"	recomendados	

para	cada	um	deles

1	A	digitalização	de	documentos	em	grandes	formatos	
com	resoluções	elevadas	pode	dar	origem	a	documentos	
com	vários	Gigabytes	Pode	ser	necessário	dispor	de	RAM	
e	espaço	em	disco	rígido	adicional	para	uma	óptima	
performance.
2	Windows	7	de	64	bits	recomendado	para	uma	óptima	
performance.
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