IRIScan Anywhere 5
™

Skenujte kdykoli a kdekoli. Jde to i bez počítače!
Kompaktní, autonomní a snadno přenosné zařízení IRIScan™ Anywhere 5 s vlastní baterií je
ideálním pomocníkem, který vás zbaví papírování. Perfektně se hodí pro skenování jakéhokoli obsahu doma i na cestách. Umožňuje mobilním uživatelům snadno snímat dokumenty, smlouvy, vizitky, účtenky a další bez potřeby počítače!
Stačí protáhnout dokument skrz přenosný skener a obsah bude automaticky uložen na dodávanou kartu MicroSD™ a připraven k odeslání do vašeho počítače. A když se vrátíte domů
nebo do kanceláře, naskenované dokumenty budou špičkovým OCR softwarem Readiris™
od společnosti IRIS automaticky převedeny na upravitelné dokumenty. Díky tomu je můžete snadno archivovat, upravovat a sdílet s ostatními!
Skvěle splňuje požadavky uživatelů z menších firem a mobilních pracovníků, například v
oblasti přepravy (nákladní listy, podpisy na dodacích listech apod.), zdravotní péče (recepty,
seznamy léčiv apod.) či konzultačních služeb. Získejte mobilitu a ušetřete místo na pracovním stole!
Hlavní vlastnosti
Mobilní skener
• Napájený z baterie a mimořádně kompaktní. Ke skenování nepotřebujete počítač ani
žádné kabely!
• Při napájení z baterie lze naskenovat až 100 dokumentů formátu A4.
• Skenování přímo do formátu JPEG nebo PDF
• Rozlišení skenování: 300, 600 nebo 1200 dpi
• Barevný displej TFT 1,44" poskytující okamžitý náhled skenovaného dokumentu
• Rychlost skenování – A4, barevně
-- 300 nebo 600 dpi: 12 stránek za minutu
-- 1200 dpi: 8 stránek za minutu
• Ukládání naskenovaných souborů přímo na kartu microSD™ (max. 32 GB)
• Karta MicroSD™ jako součást balení ZDARMA
• Dostupný ve třech barvách: červená, tyrkysová a bílá.
V ceně dostanete výkonnou sadu softwaru (doporučená prodejní cena přes 5 tisíc
korun)
• Readiris™: software na OCR – umožňuje převést jakýkoli papírový dokument, soubor
PDF nebo obrazový soubor na upravitelný dokument ve formátu Office a odeslat ho do
cloudu jediným kliknutím
• Cardiris™: software na rozpoznávání vizitek – naskenované vizitky jsou automaticky
přepsány a exportovány do vašeho oblíbeného programu na správu kontaktů (Outlook®,
ACT!® a další)
• IRISCompressor™ Pro: Vytváření vysoce komprimovaných souborů PDF (až 50x menší bez
snížení kvality obrazu), které jsou ideální k archivaci, vyhledávání informací a sdílení.
Stručný přehled
Název produktu

IRIScan™ Anywhere 5 bílá/červená/tyrkysová

SKU

458844 (bílá) / 458843 (červená) / 458845 (tyrkysová)

Kód EAN

5420079900172 (bílá)
5420079900165 (červená)
5420079900189 (tyrkysová)

Celní kodex

847190

Velikost balení (V x D x H)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Hmotnost balení

900 g

Jazyky balení

Arabština, zjednodušená čínština, angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, ruština, španělština

Obsah balení

Skener IRIScan™ Anywhere 5 • Kabel USB • Karta
MicroSD™ zdarma • Kalibrační list • Čisticí hadřík • Sada
softwaru pro PC a Mac® k dispozici ke stažení na adrese
www.irislink.com/start

Specifikace skeneru
Velikost skeneru (V x Š x H)
Hmotnost skeneru

3,5 x 27,5 x 4,4 cm
330 g

Podávání dokumentů

Automatické
podávání
dokumentů
(podávání
jednotlivých stránek)
CIS (kontaktní obrazový snímač)
300, 600 nebo 1200 dpi
Barevně/Černobíle
JPEG/PDF
A4
Barevný displej 1,44"
Angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština,
holandština, ruština, zjednodušená a tradiční čínština,
japonština
Vestavěná lithium-polymerová baterie 1200 mAh
Kapacita skenování s plně nabitou baterií: až 100 stránek
A4
Kabel USB

Obrazový snímač
Rozlišení
Barva skenování
Formáty souborů
Maximální velikost papíru
Barevný displej
10 jazyků nabídky skeneru

Baterie

Způsob nabíjení

Minimální požadavky na počítač
Skener
-- Nejméně jeden dostupný port USB
-- Lze nainstalovat do jakéhokoli operačního systému, který podporuje protokoly
velkokapacitních paměťových zařízení
Sada softwaru pro systém Windows®
-- Doporučen počítač s procesorem Intel® Pentium® nebo ekvivalentním
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- Doporučeno 512 MB RAM
-- 1GB volného místa na pevném disku
-- Připojení k internetu pro stažení
softwaru
Sada softwaru pro systém Mac OS®
-- Počítač Mac® s procesorem Intel®
-- Mac OS® X verze 10.9 nebo vyšší
-- Doporučeno 512 MB RAM
-- 1GB volného místa na pevném disku
-- Připojení k internetu pro stažení
softwaru
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