
IRIScan™ Pro 3 Cloud

Skanujesz, a on łączy się z Cloud.

Skaner wielofunkcyjny IRISscan ™ Pro 3 Cloud. Dzięki jego niezwykle cennemu  
oprogramowaniu, oferuje małym firmom i samodzielnym pracownikom 
potężne narzędzie do poprawy ich wydajności, pozwalając im na:

Skanowania wszelkiego rodzaju dokumentów - umowy, faktury, paragony, 
rachunki, wizytówki, a nawet ręcznie pisana  korespondencja mogą być 
skanowane za pomocą jednego kliknięcia z bardzo dużą prędkością (15 ppm).

Skanowanie w i poza biurem - odłączana baza skanera jest idealnym 
rozwiązaniem do skanowania w trakcie podróży. Potrzebny jest tylko jeden 
port USB do skanowania w dowolnym miejscu i czasie.

Konwersja dowolnego dokumentu papierowego, PDF lub obrazu do plików 
cyfrowych, które można edytować, indeksować i udostępniać - dzięki nowemu 
oprogramowaniu komputerowemu Readiris™ Corporate 14 , zeskanowane 
dokumenty mogą być przekształcane, edytowane, hiper-skompresowane  pliki 
(dzięki iHQC ™ ) i wysłane bezpośrednio do Cloud (SharePoint, Dysk Google ™, 
Evernote®, Box, Skydrive ™, Dropbox). Pełne skomputeryzowanie!

Zarządzanie dokumentami i ich treścią poprzez optymalizację przepływu do-
kumentów - system zarządzania dokumentami Iris ‘IRISFile ™ 12 gromadzi pliki 
w bezpiecznym i elektronicznie dostępnym środowisku.

Skanowanie, rozpoznawanie i zarządzanie swoimi  wizytówkami - Dzięki 
Cardiris ™ Corporate 5, użytkownicy pozbywają się uciążliwych wizytówek 
papierowych i przechowują  swoje aktualne kontakty elektroniczne w swoim 
ulubionym Contact Manager (Outlook, Act ®, itp! ) lub w Cloud (Google ™, 
Salesforce ™, itp).

Skrócona specyfikacja

Nazwa produktu                 IRIScan™ Pro 3 Cloud

SKU 457892

Kod EAN                7650104578924

Kod niestandardowy                     847190

Wymiary opakowania        
(wys x szer x gł)         

22 x 37 x 17,8 cm  (8,66 x 14,57 x 7 in)

Waga  opakowania           Around 4 kg  (8,8 lbs)

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

Zawartość opakowania           Skaner • Kabel USB • Pakiet oprogramowania • Zasi-
lanie  • Instalacja CD-ROM    •   Arkusz kalibracyjny



Specyfikacja skanera

Podawanie dokumentu              ADF  50 stron pojemności
Technologia skanowania             czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Rozmiar dokumentu                Max : 21,6 x 33,5 cm  (8,5 x 14 in)

Min : 6,3 x 5 cm  (2,5 x 2 in)
Prędkość skanowania              • 15 PPM / 30 IPM zasilany z gniazdka

• 7 PPM / 14 IPM zasilanie USB
Optyczna rozdzielczość              600dpi
Rozdzielczość wyjściowa           75, 100, 150, 200, 300, 400, and 600dpi
Formaty wyjściowe                   Biało-szary, w skali szarości, kolor 24-bitowy
Interfejs / sterowniki                USB 2.0 / TWAIN, ISIS
Zasilanie • Wejście: 100-240 V AC, 50/60 Hz

• Wyjście: 24 V; 1,0
Pobór mocy                                                <30 W
Warunki środowiskowe                • Temperatura robocza: od 10 do 35 ° C (50 do 95 ° F)

• Wilgotność robocza: 10 do 85%
Poziom hałasu                                  • Standby: <45 dB

• Podczas pracy: <58 dB
Wymiary (wys. x szer. x gł.)             23,5 x 29,7 x 15,8 cm  (9,2 x 11,7 x 6,2 in)
Waga        2,3 kg  (5,1 lbs)
Zalecana dzienna wielkość 
skanowania                 

1000 stron

Minimalne wymagania  dotyczące komputera

Pakiet oprogramowania dla systemu Windows®

 - Intel® Pentium® PC lub zalecany odpowiednik 
 - Microsoft® Windows® 8, 7, Vista, XP, ME, 2000 lub 98
 - Zalecane 128 MB RAM
 - 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 - Napęd CD-ROM, i co najmniej jeden dostępny port USB

Pakiet oprogramowania dla Mac OS®

 - Komputer Mac® z PowerPC ™ G3 lub procesorem Intel®
 - Mac OS® X w wersji 10.3.9 lub nowszej (10,4 zalecane).  
Kompatybilny z systemem Mac 
OS® X Lion!

 - Zalecane 128 MB RAM
 - 260MB wolnego miejsca na 
dysku twardym

 - Napęd CD-ROM, a co najmniej 
jeden dostępny port USB
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