
IRIScan Anywhere 3

Adira à mobilidade! Digitalize o que quer que seja, onde 
quer que seja...

Sem fios, alimentado a bateria e compacto, o IRIScan™ Anywhere 3 permite aos 
utilizadores em movimento captar facilmente todos os tipos de documentos 
mesmo quando estão afastados do computador. Ideal para o actual estilo de vida 
móvel, faz com que a gestão de documentos seja uma brincadeira de crianças.

Basta passar a folha de papel pelo scanner A4 sem fios e muito leve para que a 
imagem digitalizada seja guardada na memória integrada, num Cartão SD™ ou no 
dispositivo USB padrão. Quando voltar a casa ou ao escritório, basta inserir o cartão 
SD™ no computador para que os documentos digitalizados sejam processados au-
tomaticamente pelo famoso software OCR da I.R.I.S Readiris™ 14 e exportados para 
colocação online (Evernote®, Google Drive™, Dropbox, OneDrive*, iCloud®, etc.).

Funcionalidades principais

Scanner móvel
• Sem fios, alimentado a bateria e muito leve. Não necessita de um computador 

para digitalizar!
• Digitaliza até 100 documentos A4/carta no modo de bateria.
• Velocidade do scanner: até 6 páginas por minuto.
• Guarde directamente o ficheiro JPEG no cartão SD™, dispositivo USB ou memória 

interna (512 MB).
• Cartão SD™ gratuito a pedido (voucher).
• Digitalize os cartões de visita e utilize o Cardiris™ Pro para gerir os seus contactos.
• Compatível com iPad® (com adaptador de cartão SD™ para iPad®, não incluído 

na caixa).

Software OCR avançado Readiris™ Pro 14 (Windows® e Mac®)
• Converta qualquer documento em papel, PDF ou ficheiro de imagem em 

documentos do Office editáveis.
• Solução OCR mundial - 137 idiomas reconhecidos (incluindo idiomas Asiáticos 

e Árabe!).
• Crie ficheiros PDF totalmente indexados e altamente comprimidos até 5 vezes 

inferiores à imagem original graças ao iHQC™, ideais para arquivar e partilhar por 
e-mail.

• Carregue os seus documentos on-line através de um só clique! (Evernote®, 
Google Drive™, Dropbox, OneDrive*,  Box.net*, etc.).

Guia de consulta rápida
Nome do produto IRIScan™ Anywhere 3
SKU 457485

Código EAN 7650104574858

Código alfandegário 847190

Tamanho da caixa (A x C x P) 13,8 x 30,8 x 5,8 cm
Peso da caixa 1000 g
 Tamanho do scanner (A x C
x P)

4,4 x 27 x 5,4 cm

Peso do scanner 390 g
Idiomas da caixa Árabe, Neerlandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano

Português, Russo, Espanhol
Conteúdo da caixa  Scanner IRIScan™ Anywhere 3 • Cabo USB • Voucher

 para SD™ Card gratuito • Folha de calibragem •
 Cotonete para limpeza • Conjunto de software para
 PC e Mac® em CD-ROM • Guia rápido do utilizador em
CD-rom

* Apenas Windows®.



Especificações do scanner
Alimentação de docu-
mentos

Tipo de alimentação de papel (simples)

Resolução Baixa resolução: 300 ppp (predefinição) 
Alta resolução: 600 ppp

Tamanho dos documen-
tos (máx.)

Até A4/carta

Interfaces SD, xD, MS, MS Pro, MMC (para memória opcional)
USB secundário (Mini tipo B) (para ligação a computador)
USB principal (tipo A) para dispositivo USB (para memória 
opcional)

Formato do ficheiro de 
exportação

JPEG

Memória Flash 512 MB (expansível com cartão SD™ ou dispositivo USB)
Bateria Bateria recarregável de polímeros de iões de lítio através 

de cabo USB
Capacidade de digitalização quando carregada ao máximo:
até 100 documentos A4 com base nas condições de  teste

Método de carrega-
mento

Cabo USB

Requisitos mínimos do computador

Scanner

 - No mínimo, uma porta USB disponível.
 - Passível de instalação em qualquer sistema operativo compatível com os 
protocolos de armazenamento em massa (Windows®, Mac OS®, Linux®, 
Unix®, etc.).

 - Sem necessidade de instalar controlador!

Conjunto de software para Windows®

 - É recomendado um PC baseado em Intel® Pentium® ou equivalente.
 - Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® ou XP.
 - Recomenda-se 512 MB de RAM.
 - 300 MB de espaço livre no disco rígido.
 - Unidade CD-ROM.

Conjunto de software para Mac OS®

 - Computador Mac® com 
processador PowerPC™ G3 ou 
Intel®.

 - Mac OS® X versão 10.4 ou superior 
(compatível com Mac OS® X Lion!).

 - 260 MB de espaço livre no disco 
rígido.

 - Unidade CD-ROM.
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