
IRIScan Book Executive 3

U schuift en er wordt gescand.

De IRIScan™ Book Executive 3 is een draagbare scanner waarmee u altijd en 
overal en zonder pagina’s te moeten uitscheuren, boeken en tijdschriften 
kunt scannen. U hoeft alleen maar over het document heen te schuiven. Uw 
scan wordt vervolgens automatisch opgeslagen op de MicroSD™-kaart en is 
klaar om via Wi-Fi te worden overgezet naar uw smartphone, iPad®, iPhone®, 
Android™-tablet, pc of Mac®.
Als u terug thuis of op kantoor bent, worden de gescande documenten au-
tomatisch omgezet in bewerkbare documenten met behulp van de toon-
aangevende OCR-software Readiris™ Pro 14 van I.R.I.S. en kunnen ze met één 
muisklik geëxporteerd worden naar de cloud (Evernote®, Google™ Drive, Drop-
box, Box, Skydrive®).

Key features

Mobiele scanner
• Draadloos, op batterijen en ultralicht. U kunt hem overal meenemen!
• Ideaal voor het scannen van boeken, tijdschriften en kranten.
• Scanresoluties: 300 / 600 / 900 dpi.
• Scansnelheid: 2 sec. voor een zwart-witdocument/ 4 sec. voor een 

kleurendocument.
• Direct scannen naar PDF of JPEG.
• Scans worden opgeslagen op de bijgeleverde MicroSD™-kaart.
• Bestanden kunnen via Wifi naar ELK apparaat worden overgezet (iPad®, 

iPhone®, Android™, PC, Mac® enz.).
• Gratis iOS/Android-app voor eenvoudig overzetten via Wi-Fi naar tablet en 

smartphone.
• Ondersteunt MicroSD™ / MicroSDHC™-kaarten tot 32 GB.
State-of-the-art OCR-software Readiris™ Pro 14
• Papieren documenten, PDF’s of afbeeldingsbestanden converteren in 

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

Arabisch!).
• Hypergecomprimeerde PDF-bestanden aanmaken, ideaal voor het 

archiveren en delen via e-mail.
• Uw documenten met één muisklik uploaden naar de cloud! (Evernote®, 

Google Drive™, Dropbox, Box, OneDrive).

Snelle referentiegids
Productnaam IRIScan™ Book Executive 3
SKU 457889

EAN-code 7650104578894

Douanecode 847190

Afmetingen doos 13,8 (H) x 31,2  (B) x 4,8 (L) cm
Gewicht doos 575 g
Afmetingen scanner 2,6 (H) x 25,7 (B) x 3,1 (L) cm
Gewicht scanner 205 g
Talen doos Arabisch, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, 

Portugees, Russisch, Spaans
Inhoud verpakking IRIScan™ Book 3 Executive Wi-Fi-scanner • Readiris™ 

14-software voor pc en Mac® • MicroSD™-kaart 
(inclusief SD™-kaartadapter) • USB-kabel • 
Transporthoes



Scannerspecificaties

Beeldsensor A4-kleurencontactbeeldsensor
Breedte beeldsensor 217 mm
Resolutie 300 / 600 / 900 dpi

Maximale scansnelheid voor 
A4-document

Hoge resolutie kleur: 12 seconden
Hoge resolutie zwart-wit: 8 seconden 
Lage resolutie kleur: 4 seconden
Lage resolutie zwart-wit: 2 seconden

Capaciteit (A4-documenten,
op basis van MicroSD™-kaart 
van 2 GB. Afhankelijk van 
complexiteit van inhoud)

900 dpi kleur: 500 JPEG-afbeeldingen
600 dpi kleur: 900 JPEG-afbeeldingen
300 dpi kleur: 2500 JPEG-afbeeldingen

Bestandsindelingen JPEG en PDF
LCD Weergave scanstatus
Automatisch uitschakelen 3 minuten
USB Poort USB 2.0 High Speed
Extern geheugen MicroSD™-kaart / MicroSDHC™-kaart tot 32 GB
Batterijen 4 AAA-alkalinebatterijen
Batterijduur (scannen naar 
SD™-kaart)

1600 pagina's (A4, 300 dpi, kleur)

Batterijduur (scannen en 
overzetten via Wi-Fi)

900 pagina's (A4, 300 dpi, kleur)

Wi-Fi-overdrachtssnelheid 2,5 seconde/document (A4, 300 dpi, kleur)

Minimumvereisten computer

Scanner 

 - Ten minste één vrije USB-poort 
(indien gevoed via USB).

 - Installatie van stuurprogramma 
niet nodig!

iOS®

 - Bestuursysteem: iOS 5.1 versie of 
hogere.

Android™®

 - Android OS 4.0 versie of hogere.

Softwaresuite voor Windows®

 - Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® 
or XP.

 - 512MB RAM (1GB 
recommended).

 - 300MB of available hard disk 
space.

Softwaresuite voor Mac OS®

 - A Mac® computer with Intel® 
processor.

 - Mac OS X versie 10.6 en hoger
 - Minimum 300MB of available hard 
disk space.

 - 512MB RAM (1GB recommended).
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