
•
Scanner de  
rede autônomo,  
extremamente  
rápido, poderoso 
e fácil de usar

Scanner específico de rede
O imageFORMULA ScanFront 400 da Canon é o melhor 
scanner de rede para o ajudar a simplificar fluxos de 
trabalho de documentos. A interface simples permite 
digitalizar rápido e enviar facilmente para e-mail, pastas 
de rede, FTP, dispositivos de memória USB, faxes ou 
impressoras, diretamente a partir da tela de toque TFT 
de 25,7 cm (10,1”) brilhante e de elevada sensibilidade, 
sem necessidade de hardware ou software adicionais.

Perfeito para qualquer empresa
O seu tamanho compacto, ideal para secretárias, 
o design elegante e o funcionamento silencioso tornam-
no adequado tanto para escritórios como para balcões 
de atendimento ao cliente nos setores de  varejo, 
banca, serviços de saúde e serviços jurídicos. As 
pequenas empresas podem se beneficiar dos 
documentos rapidamente digitalizados e guardados 
numa base de dados centralizada.
Uma rede de scanners ScanFront 400 pode ser 
integrada na infraestrutura existente de grandes 
empresas, permitindo a digitalização descentralizada. 
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PODEROSO SCANNER DE REDE

Aumente a produtividade

Digitalize mais documentos com 
elevada velocidade, 45 páginas por 
minuto, no ADF com capacidade 
para 60 folhas. O mecanismo de 
alimentação de documentos, de 
desempenho comprovado, e a 
estrutura resistente, classificada para 
até 6000 digitalizações por dia, 
garantem uma confiabilidade sem 
paralelo. Os sensores ultrassônicos 
detectam automaticamente a 
alimentação dupla, enquanto a 
função de controle de alimentação 
dupla (DFR) permite a fácil 
digitalização de envelopes e de 
documentos dobrados.

Vasta gama de suportes de papel

Torne a digitalização de qualquer tipo 
de documento numa tarefa fácil, 
desde A4, A5 e cartões de visita até 
longos documentos (até 3 metros) e 
mesmo cartões plastificados, 
passaportes e documentos 
A3 (no modo Folio), ideal para 
departamentos de RH, hotéis e 
bancos. O equipamento detecta 
automaticamente o formato de 
papel e faz os ajustes necessários.

Personalização e integração

O SO do ScanFront 400, baseado em 
Linux, proporciona-lhe capacidade e 
flexibilidade de integração com o seu 
fluxo de trabalho de documentos. Crie 
e envie arquivos de indexação de 
metadados personalizados em todas 
as digitalizações, permitindo a fácil 
classificação dos documentos nos 
sistemas administrativos. Os 
integradores de sistemas podem 
utilizar a aplicação Web Software 
Development Kit para integrar as suas 
próprias personalizações ou desenhar 
aplicações à medida para o scanner.



FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA E 
GESTÃO DE UTILIZAÇÃO DESIGN 

COMPACTO E 
DIGITALIZAÇÃO 
CONFIÁVEL E 
RÁPIDA

Ferramenta de Administração ScanFront

Software de administração que permite gerenciar 
múltiplos scanners ScanFront em simultâneo. Pode 
verificar o estado atual dos scanners ScanFront na rede, 
configurar definições, gerenciar usuários, fazer cópias 
de segurança e restaurar dados de configuração.

Funcionamento seguro

A segurança é um dado 
adquirido: as opções 
incluem início de sessão 
com palavra-passe, 
fechamento de sessão 
automático e pedido de 
confirmação de endereço antes 
do envio. As definições de digitalização e os 
destinos frequentemente utilizados podem ser 
guardados como botões  de tarefa e 
atribuídos a usuários específicos, permitindo a 
operação com um só toque, de forma 
simples e segura e com menos erros humanos. 
Os administradores podem gerenciar de 
forma remota os usuários registrados e 
atualizar o firmware ou software de vários 
equipamentos ao mesmo tempo, reduzindo  
os custos de TI.

•  Segurança do equipamento: apenas os 
usuários autorizados podem acessar o 
equipamento, utilizando autenticação por 
ID e palavra-senha, que pode ser 
controlada utilizando o seu início de sessão 
de diretório ativo ou diretório LDAP. Um 
término de sessão automático dá-lhe 
proteção adicional contra acesso ao 
equipamento por usuários não autorizados

•  Segurança de usuário: as permissões de 
usuários podem ser definidas 
individualmente, garantindo que os usuários 
apenas podem acessar às opções e 
funções de digitalização necessárias ou 
apropriadas

•  Segurança do documento: documentos 
digitalizados, como arquivos confidenciais, 
podem ser enviados com encriptação PDF 
e proteção por palavra-senha, para que 
possa controlar o acesso de visualização, 
edição e impressão. Além disso, não são 
guardadas cópias de documentos 
digitalizados no equipamento. 



Gestão Remota

Financeiro

RH

Vendas

Serviço ao cliente  
Pontos / Sucursais

Infraestrutura 
de Rede 

da Empresa

Sede

Scanner de documentos em rede com ADF Sensor 
CMOS CIS de 1 linha (x2)

600 dpi
LED RGB
Simplex/Duplex
LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T  
(Conector RJ-45) 
3 USB 2.0 (para memória USB, teclado, mouse, etc.) 
10,1” (Painel de toque TFT-LCD (WSGVA 1024 x 600)) 
Rolo de atraso
Aprox. 6000 digitalizações/dia

45 ppm / 90 ipm

45 ppm / 90 ipm
100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi /  300 x 
300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi Preto e branco, 
Difusão de erro, Melhoramento de texto, Escala de 
256 níveis de cinzentos, Cores de  24 bits, Deteção 
automática de cor
Deteção de alimentação dupla ultrassônica, Nova 
tentativa / liberação de alimentação dupla, Desvio, 
Modo Folio, Digitalização de documento longo, 
Ignorar página em branco, Orientação automática 
de documento, Suavização de fundo, Redução 
de sangrado, Remoção de sombra, Exclusão / 
melhoramento de cor
TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

Largura: 50 - 216 mm, 
Comprimento: 54 - 356 mm (3048 mm em Modo de 
documento longo) 
Espessura (separação ON): 27 - 209 g/m²  
(0,04 - 0,25 mm) 
Espessura (separação OFF): 27 - 255 g/m²  
(0,04 - 0,30 mm)
Tamanho: 50 x 85 mm 
Espessura: até 380g/m2 (0,35 mm)
Tamanho: 54 x 86 mm (Norma ISO) 
Espessura: 1,4 mm 
Apenas alimentação horizontal, máx. 10 cartões ou  
1 em relevo
Utilize folha de transporte de passaporte (opcional) 
Espessura: até 6 mm (incluindo folha de transporte) 
60 folhas (80 g/m²)

FUNÇÕES DE REDE 
Destinos de digitalização Digitalizar para pasta partilhada 

Digitalizar para E-mail 
Digitalizar para FTP 
Digitalizar para FAX (via serviço de fax de internet) 
Digitalizar para Impressora (impressão FTP) Digitalizar 
para memória USB
TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Envio 
seguro (FTPS e SMTPS), WebDAV, LDAPS
Obtido automaticamente (DHCP suportado) ou fixo 
Diretório ativo (autenticação NTLM) 
OpenLDAP (autenticação simples)

Ferramenta de Administração ScanFront
Web Application Toolkit (SDK)[1]

Gavetas fechadas: 305 × 282 × 230 mm 
Gavetas abertas: 305 × 629 × 366 mm
Aprox. 4,5 kg
CA 100-240V (50/60Hz)
Digitalização: 40W ou menos 
Modo de suspensão: 2,0W ou menos 
Alimentação desligada: 0,5W ou menos Temperatura: 
10 - 32,5°C 
Umidade: 20 - 80% HR
RoHS e ENERGY STAR

Conjunto de troca de rolos (rolo de alimentação e rolo 
de atraso), Folha de transporte (Passaporte), Folha de 
transporte (A4)

Protocolos

Endereço IP
Suporte de diretório

SOFTWARE 
Ferramentas de software

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS
Dimensões (LxPxA)

Peso
Requisitos de Energia 
Consumo de energia

Ambiente de 
funcionamento 
Conformidade ambiental

CONSUMÍVEIS E 
ACESSÓRIOS 
Consumíveis

Observações
[1]  Disponível através do Programa Canon Business Solutions Developer -

www.canon-europe.com/bsdp

Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon,  
salvo indicação em contrário. 
Sujeito a alteração sem aviso prévio.

INFORMAÇÃO GERAL DO 
PRODUTO
Tipo
Unidade de sensor de 
digitalização
Resolução ótica
Fonte de luz
Lado de Digitalização 
Interface

Painel de operação 
Separação de papel 
Ciclo de trabalho diário

ESPECIFICAÇÕES DO 
SCANNER
Velocidade a Preto e 
branco
Velocidade a cores 
Resolução de 
digitalização
Modos de digitalização

Funções de digitalização

Arquivos de saída

ESPECIFICAÇÕES DO 
DOCUMENTO
Papel

Cartões de visita

Cartão

Passaporte

Capacidade do 
alimentador
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• Especificações técnicas do ScanFront 400

Reduza os custos de TI com gestão remota
O ScanFront 400 é simples de configurar e gerenciar, 
ajudando a diminuir os seus custos de TI. Basta ligar o 
scanner à sua rede sem a necessidade de instalar 
software no servidor. É fácil de atualizar remotamente, 
fazer cópias de segurança e restaurar múltiplos 
equipamentos através de um simples navegador web 
ou realizar atualizações simultâneas utilizando
a Ferramenta de Administração ScanFront. 
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