
IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

digitalize tudo, em qualquer lugar. sem necessidade de compu-
tador!

Extremamente compacto, autônomo e portátil, o IRIScan™ Anywhere 5 Wifi alimentado por bate-
ria é o dispositivo ideal para você se livrar do papel. Perfeito para digitalizar praticamente tudo em 
casa ou em qualquer lugar, ele permite que os usuários móveis facilmente capturem documentos, 
contratos, cartões de visita, recibos e muito mais, sem usar um computador! 

Basta deslizar o documento pelo scanner portátil; ele é salvo automaticamente no cartão Mi-
croSD™ fornecido e fica pronto para envio por Wi-Fi para todos os seus dispositivos móveis (smar-
tphone, tablet Android™, iPhone®, iPad®) e para o seu PC ou Mac. Depois que você voltar para 
casa ou para o escritório, os documentos digitalizados serão transformados em arquivos editáveis 
automaticamente pelo Readiris™, o software carro-chefe de reconhecimento da IRIS, permitindo 
que você os arquive, edite e compartilhe facilmente.

Adapta-se perfeitamente a qualquer necessidade de digitalização de usuários de pequenas e mé-
dias empresas e agentes em qualquer lugar, por exemplo, no setor de transportes (conhecimento 
de embarque, assinatura de notas de entrega etc.), no setor de saúde (receitas, lista de medica-
mentos farmacêuticos etc.) ou para tarefas de consultoria. Ganhe mobilidade e, ao mesmo tempo, 
economize espaço em sua mesa!

Principais recursos

Scanner móvel

• Com bateria e muito compacto. Sem necessidade de cabos ou computador para digitalizar!
• Digitalize até 100 documentos A4 no modo de bateria.
• Digitalize diretamente para JPEG/PDF.
• Resoluções de digitalização: 300/600/1200 dpi.
• Tela colorida TFT de 1,44" para visualização instantânea da digitalização.
• Velocidade de digitalização – A4/Cor

 - 300/600 dpi: 12 páginas por minuto.
 - 1200 dpi:  8 páginas por minuto.

• Salve as digitalizações diretamente no cartão microSD™ (até 32 GB).
• Cartão MicroSD™ GRÁTIS incluído.
• Compartilhe suas digitalizações via Wi-Fi com QUALQUER dispositivo (iOS®/Android™ e PC/

Mac®).
• Aplicativos iOS®/Android™ para transferência fácil por Wi-Fi para tablet e smartphone.

Incluído pacote gratuito de softwares potentes (preço sugerido de venda superior a 200€/
US$)

• Readiris™: software OCR – converta qualquer documento em papel, PDF ou arquivo de imagem 
em documentos Office editáveis e carregue na nuvem com apenas um clique.

• Cardiris™: software de reconhecimento de cartões de visita – os cartões de visita digitalizados 
são digitados novamente e exportados automaticamente para o seu gerenciador de contatos 
favorito (Outlook®, ACT!® etc.).

• IRISCompressor™ Pro: crie arquivos PDF indexados e hipercompactados (até 50 vezes menores, 
sem alterar a qualidade da imagem), ideais para arquivamento, recuperação de informações ou 
compartilhamento.

Guia de referência rápida

Nome do produto IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

SKU 458846

Código EAN 5420079900196

Código personalizado 847190

Tamanho da caixa (A x C x P) 13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5,43 x 12,12 x 2,28 pol)

Peso da caixa 900 g (2 lb)

Idiomas da caixa Alemão, árabe, chinês simplificado, espanhol, francês, inglês, 
italiano, português, russo

Conteúdo da caixa Scanner IRIScan™ Anywhere 5 Wifi • Cabo USB • Cartão 
MicroSD™ grátis • Folha de calibração • Pano de limpeza 
• Pacote de softwares para PC e Mac® disponível via 
download em www.irislink.com/start



Especificações do scanner
Tamanho do scanner (A x C x P) 3,5 x 27,5 x 4,4 cm (1,73 x 10,62 x 2,12 pol)
Peso do scanner 330 g (0,73 lb)

Alimentação de documentos Alimentação automática de documentos (tipo de alimentação 
de página única)

Sensor de imagem Sensor de imagem por contato (CIS)
Resoluções 300/600/1200 dpi
Cor da digitalização Cor/preto e branco
Formatos de arquivo JPEG/PDF
Tamanho máximo do papel Até A4
Tela colorida Tela colorida de 1,44"
Menu do scanner em 10 idiomas Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, holandês, russo, 

chinês tradicional e simplificado, japonês
Bateria Bateria interna de polímeros de lítio de 1200 mAH

Capacidade de digitalização com carga completa: até 100 
páginas A4

Método de carregamento Cabo USB

Requisitos mínimos de computador

Scanner

 - Pelo menos uma porta USB disponível 
 - Instalável em qualquer sistema operacional compatível com protocolos de 
armazenamento em massa

Pacote de softwares para Windows® 

 - Recomenda-se um PC com processador Intel® Pentium® ou equivalente
 - Microsoft® Windows® 10, 8, 7
 - Recomendável: 512 MB de memória RAM
 - 1 GB de espaço livre em disco rígido
 - Conexão com a Internet para download de software

Pacote de softwares para Mac OS®

 - Computador Mac® com processador Intel®
 - Mac OS® X versão 10.9 ou superior
 - Recomendável: 512 MB de memória RAM
 - 1 GB de espaço livre em disco rígido
 - Conexão com a Internet para download de software
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