
IRIScan Anywhere 3

Nie ograniczaj się! Skanuj wszystko i wszędzie…

Kompaktowy, bezprzewodowy, zasilany akumulatorem IRIScan™ Anywhere 3 umożliwia 
zachowanie każdej informacji z dowolnego dokumentu z dala od komputera. Idealny do 
mobilnego stylu życia sprawia, że zarzadzanie dokumentami staje się dziecinnie poste.

Kartka papieru skanowana jest przez lekki skaner formatu A4 a zeskanowany obraz zapi-
sywany jest albo na wbudowanej karcie pamięci SD™ lub na standardowej pamięci USB. 
Po powrocie do komputera wystarczy podłączyć kartę SD™ a zeskanowane dokumenty 
zostaną automatycznie przerobione przez oprogramowanie OCR Readiris™ 14 i wyek-
sportowane do chmury (Evernote®, Google Drive™, Dropbox, SkyDrive®*, iCloud®, etc.).

Najważniejsze funkcje

Mobilny skaner

• Bezprzewodowy, zasilany akumulatorowo i bardzo lekki. Do skanowania nie jest 
potrzebny komputer!

• W trybie zasilania akumulatorowego zeskanuj nawet 100 dokumentów w formacie A4.
• Szybkość skanowania: do 6 stron na minutę. 
• Możliwość bezpośredniego zapisu pliku JPEG na kartę SD™, pamięć USB oraz pamięć 

wewnętrzną (512MB)
• Bezpłatna karta SD™ na żądanie (voucher). 
• Możliwość skanowania wizytówek I zarządzania kontaktami przy użyciu 

oprogramowania Cardiris™ Pro. 
• Kompatybilny z iPad® (z adapterem kart SD™ dla iPad®, nie załączony w pudełku).

Najnowocześniejsza technologia oprogramowania OCR Readiris™ Pro 14 (Windows® 
i Mac®)

• Przekonwertuj każdy dokument, PDF lub pliki obrazu na edytowalne dokumenty Office. 
• Ogólnoświatowe rozwiązanie OCR - 137 języków (włączając w to . języki azjatyckie i 

arabskie!). 
• Dzięki technologii iHQC™, idealnej do archiwizacji i przesytu mailowego, stwórz do 5 

razy mniejsze niż oryginalnie w pełni indeksowalne i hiper-skompresowane pliki PDF. 
• Przesyłaj dokumenty jednym kliknięciem do chmury!(Evernote®, Google Drive™, 

Dropbox, SkyDrive®*, Box.net*, etc.). 
• Pudełko zawiera darmowy voucher!

Skrócona specyfikacja

Nazwa produktu                 IRIScan™ Anywhere 3

SKU 457485

Kod EAN                7650104574858

Kod niestandardowy                     847190

Wymiary opakowania
(wys x szer x gł)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5.43 x 12.12 x 2.28 in)

Waga  opakowania           1000g (2.20 lbs)

Wymiary skanera   (wys x 
szer x gł)         

4,4 x 27 x 5,4 cm  (1.73 x 10.62 x 2.12 in)

Waga skanera 390g  (0.86 lbs)

Języki na opakowaniu    Arabski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, 
włoski,  portugalski, rosyjski, hiszpański

Zawartość opakowania            skaner IRIScan™ Anywhere 3 • kabel USB • bezpłatny
 voucher na karta SD™ • arkusz do kalibracji • ściereczka
 czyszcząca • zestaw oprogramowania dla systemów PC i
 Mac® na płycie CD • katalog produktów I.R.I.S. • voucher
 promocyjny na kolejny zakup • skrócona instrukcja
obsługi • Voucher na Evernote® Premium na 1 rok



Specyfikacja skanera

Podawanie dokumentu              Podajnik dokumentów (pojedynczo)
Rozdzielczość Niska : 300 dpi (domyślnie)

Wysoka : 600 dpi
Rozmiar dokumentu 
(max)

Do A4

Interfejs SD, xD, MS, MS Pro, MMC
Podłączenie USB (typ-B Mini) (dla połączenia komput-
erowego)
USB host (typ-A) dla pamięci USB

Format pliku 
wyjściowego                   

JPEG

Pamięć flash 512MB (rozszerzana kartą SD™  lub pamięcią USB)
Akumulator Litowo-polimerowy akumulator ładowany kablem USB

możliwość zeskanowania po pełnym naładowaniu do 
100 stron A4, poparte testami

Sposób ładowania                       Kabel USB

Minimalne wymagania  dotyczące komputera

Skaner

 - Co najmniej jeden dostępny port USB 
 - Możliwość instalacji w dowolnym systemie operacyjnym obsługującym 
protokoły pamięci masowych(Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix®, etc.).

 - Nie ma potrzeby instalowania sterownika!

Pakiet oprogramowania do systemu Windows®

 - Komputer z procesorem Intel® Pentium® lub o równorzędnych parametrach
 -  Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® lub XP. 
 - Zalecana pamięć 512MB RAM. 
 - 300MB dostępnego miejsca na dysku twardym. 
 - napęd CD-ROM.

Pakiet oprogramowania do systemu Mac OS®

 - Komputer Mac® z procesorem PowerPC™ G3 lub Intel®. 
 - Mac OS® X wersja 10.4 lub 
wyższa (kompatybilny z Mac 
OS® X Lion!). 

 - 260MB dostępnego miejsca na 
dysku twardym. 

 - napęd CD-ROM.
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