IRIScan Pro 3 Wifi
Digitalize em qualquer lugar, compartilhe a qualquer
momento!
Extremamente compacto, leve e portátil, o IRIScan™ Pro 3 Wifi alimentado por bateria é a melhor ferramenta para superar o papel. Perfeito para digitalizar praticamente
tudo em casa ou em qualquer lugar, ele permite que os usuários móveis capturem
facilmente documentos, faturas, cartões de visitas, carteiras de identidade, recibos e
muito mais, sem usar um computador!
Quando o papel desliza pelo scanner de produção (cabem até 8 páginas no alimentador), as digitalizações são salvas automaticamente na memória interna e ficam
prontas para envio por Wi-Fi para um smartphone, iPad®, iPhone®, tablet Android™,
computador Windows® ou Mac®.
Não importa o tamanho da pilha de papel que você precisa digitalizar, o pacote
de software OCR de renome mundial extrairá todas as principais informações facilmente. Seus documentos são transformados em arquivos totalmente editáveis,
prontos para compartilhamento na nuvem, e seus cartões de visita são salvos como
contatos digitais no seu sistema favorito de gerenciamento de contatos.

Principais recursos
Scanner móvel

• Sem fio, alimentado por bateria e muito leve. Sem necessidade de computador para
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digitalizar!
Alimentador automático de documento (ADF) de 8 páginas.
Velocidade de digitalização: 8 páginas por minuto (300 dpi/colorida)
Resoluções de digitalização: 300 ou 600 dpi.
Digitalize diretamente para JPEG/PDF.
Salve as digitalizações diretamente na memória interna (128 MB) ou no cartão SD (até 32
GB).
Transfira arquivos por Wi-Fi para QUALQUER dispositivo (iPad®, iPhone®, Android™, PC, Mac®)
Aplicativos iOS/Android™ para transferência fácil por Wi-Fi para tablet e smartphone.
Entrada dedicada para digitalização de cartões de visita/identidade/crédito.
Digitalize documentos diretamente para o seu computador por USB (driver TWAIN –
somente PC).

Pacote de softwares potentes

• Readiris™: software OCR – converta qualquer documento em papel, PDF ou arquivo de
imagem em documentos Office editáveis e carregue na nuvem com apenas um clique.

• Cardiris™: software de reconhecimento de cartões de visitas – os cartões de visita

digitalizados são digitados novamente e exportados automaticamente para o seu
gerenciador de contatos favorito (Outlook®, ACT!® etc.).

Guia de referência rápida
Nome do produto
IRIScan™ Pro 3 Wifi
SKU
458071
Código EAN

7650104580712

Código personalizado

847190

Tamanho da caixa (A x
C x P)
Peso da caixa
Idiomas da caixa

6,5 x 35 x 16,4 cm (2,55 x 13,77 x 6,45 pol)

Conteúdo da caixa

1.400 g (3,1 lb)
Árabe, holandês, inglês, francês, alemão, italiano,
português, espanhol, russo.
Scanner, cabo USB, folha de calibração, adaptador
internacional, bateria de íon de lítio, pano de
limpeza, guia rápido do usuário no CD-ROM,
pacote de softwares para PC e Mac® no CD-ROM,
folha de início rápido

Especificações do scanner
Alimentação de docuTipo de alimentação de folhas (individual ou múltipla)
mentos
ADF de 8 páginas
Resolução
Baixa: 300 dpi
Alta: 600 dpi
Tamanho do documento Até A4 /carta
Interfaces
Cartão SD
USB 2.0 escravo (para carregar ou transferir arquivos)
Formatos de digitalização JPEG ou PDF
Sensor de imagem
Sensor de imagem por contato (CIS)
Tela do scanner
LCD TSN de 1,2"
Memória interna
128 MB
Especificações da bateria Íon de lítio (3,7 V, 1.700 mAh)
Duração da bateria
200 páginas (A4/carta, coloridas)
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Dimensões (A x C x P)
4,1 x 29,5 x 8,1 cm (1,6 x 11,6 x 3,2 pol)
Peso
800 g (1,8 lb)
Requisitos mínimos de computador
Scanner
-- Pelo menos uma porta USB disponível
-- Instalável em qualquer sistema operacional compatível com protocolos de
armazenamento em massa
Pacote de softwares para Windows®
-- Recomenda-se um PC com processador Intel® Pentium® ou equivalente
-- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP
-- Recomendável: 512 MB de memória RAM
-- 500 MB de espaço livre em disco rígido
-- Unidade de CD-ROM ou conexão com a Internet
Pacote de softwares para Mac®
-- Computador Mac® com processador Intel®
-- Mac OS® X versão 10.4 ou
superior (compatível com Mac
OS® X Mavericks)
-- Recomendável: 512 MB de
memória RAM
-- 500 MB de espaço livre em disco
rígido
-- Unidade de CD-ROM ou
conexão com a Internet
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