
IRIScan Anywhere 3

Get mobile! Alles en overal scannen...

Dankzij de draadloze en compacte IRIScan™ Anywhere 3 op batterijen kunnen ge-
bruikers onderweg informatie opslaan van gelijk welk document wanneer ze geen 
toegang tot hun pc hebben. Het is ideaal voor de huidige, mobiele levensstijl en 
vergemakkelijkt documentbeheer aanzienlijk.

Het blad papier wordt eenvoudigweg door de draadloze en lichte A4-scanner ge-
haald en de gescande afbeelding wordt op de ingebouwde geheugenkaart, een 
SD™ card, of een standaard USB-key opgeslagen. Eenmaal terug thuis of op kan-
toor steekt u de SD™ card in uw computer en de gescande documenten worden 
automatisch verwerkt door de toonaangevende OCR-software van I.R.I.S., Readiris™ 
14, en geëxporteerd naar de Cloud (Evernote®, Google Drive™, Dropbox, Sky-
Drive®*, iCloud®, enz.).

Belangrijkste kenmerken

Mobiele scanner
• Draadloos, werkt op batterij en ultra-licht. Geen computer nodig om te scannen!
• Scan maximaal 100 A4/letter-documenten in batterijmodus.
• Scannersnelheid: maximaal 6 pagina’s per minuut.
• Sla direct JPEG-bestanden op een SD™ card, USB-key of intern geheugen 

(512MB) op.
• Gratis SD™ card op aanvraag (bon).
• Scan uw visitekaartjes en gebruik Cardiris™ Pro om al uw contacten te beheren.
• iPad®-compatibel (met SD™ card adapter voor iPad®, niet meegeleverd).

Geavanceerde OCR software Readiris™ Pro 14 (Windows® en Mac®)
• Converteer papieren documenten, PDF of beeldbestanden in bewerkbare 

Office-documenten.
• Wereldwijde OCR-oplossing - 137 herkende talen (incl. Aziatische talen en 

Arabisch!).
• Creëer volledig geïndexeerde en hyper-gecomprimeerde PDF-bestanden die tot 

5 keer kleiner zijn dan de oorspronkelijke afbeelding dankzij iHQC™, ideaal voor 
het archiveren en delen via e-mail.

• Upload uw documenten met een klik naar de Cloud! (Evernote®, Google Drive™, 
Dropbox, SkyDrive®*, Box.net* enz.).

Korte samenvatting
Productnaam IRIScan™ Anywhere 3
SKU 457485

EAN-code 7650104574858

Custom code 847190

Afmetingen verpakking 13,8 x 30,8 x 5,8 cm  (H x L x D)
Gewicht van de doos 1000g (2.20 lbs)
Afmetingen scanner 4,4 x 27 x 5,4 cm   (H x L x D)
Gewicht van de scanner 390g  (0.86 lbs)
Talen op de doos Arabisch, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans

Portugees, Russisch, Spaans
Inhoud van de doos  IRISCard™ Anywhere 3 scanner • USB-kabel • Bon

 voor gratis SD™ card • Kalibratiekaart • Wattenstokje
 voor reiniging • Software suite voor PC en Mac® op
 cd-rom • I.R.I.S.-productcatalogus • Kortingsbon voor
volgende aankoop • Beknopte gebruiksaanwijzing



Specificaties van de scanner

Documenttoevoer Blad per blad
Resolutie Lage resolutie: 300 dpi (standaard) 

Hoge resolutie: 600 dpi
Documentafmetingen 
(max.)

Tot A4/letter size

Interfaces SD, xD, MS, MS Pro, MMC (voor optioneel geheugen)
USB slave (type-B Mini) (voor computeraansluiting)
USB host (type-A) voor USB key (voor optioneel 
geheugen)

Bestandsformaat 
uitvoer

JPEG

Flashgeheugen 512MB (uitbreidbaar met SD™ card of USB key)
Batterij Lithium-ion polymeer oplaadbare batterij via USB-kabel

Scancapaciteit wanneer volledig geladen:
max. 100 A4-documenten in testomstandigheden

Laadmethode USB-kabel

Minimale computervereisten

Scanner

 - Minstens één vrije USB-poort.
 - Installeerbaar onder elk besturingssysteem dat protocollen voor 
massaopslag ondersteunt (Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix® enz.)

 - Installatie van driver niet nodig!

Software suite voor Windows®

 - Intel® Pentium® PC of gelijkaardig aanbevolen.
 - Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® of XP.
 - 512MB RAM aanbevolen.
 - 300MB vrije ruimte op harde schijf.
 - CD-ROM lezer.

Software suite voor Mac OS®

 - Mac® computer met PowerPC™ G3 of Intel® processor.
 - Mac OS® X versie 10.4 of hoger (compatibel met Mac OS® X Lion!).
 - 260MB vrije ruimte op harde schijf.
 - CD-ROM lezer.
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