IRIScan Book 5
™

Vy posouváte, IRIScan™ Book 5 skenuje.
IRIScan™ Book 5 je přenosný skener, pomocí něhož můžete skenovat stránky časopisů
a knih a dokumenty ve formátu Letter nebo A4, jako například faktury, smlouvy či dokonce vaše oblíbené recepty – a to vše, aniž byste museli vytrhávat stránky. Jedná se
o nejrychlejší přenosný autonomní skener dosahující rychlosti skenování až 1 stránky
za sekundu. Stačí přejet skenerem přes dokument a naskenovaný soubor bude automaticky uložen na dodávanou kartu MicroSD™ a připraven k odeslání do počítače PC
nebo Mac. A když se vrátíte domů nebo do kanceláře, naskenované dokumenty budou
špičkovým OCR softwarem Readiris™ Pro od společnosti IRIS automaticky převedeny
na upravitelné dokumenty.
Hlavní vlastnosti
Mobilní skener
• Bezdrátový, plně přenosný a autonomní. Noste ho s sebou všude, kam potřebujete!
• Ideální ke skenování knih, časopisů a novin
• Rozlišení skenování 300, 600 a 1200 dpi pro dokonalé obrazové výsledky
• Rychlost skenování: černobílý dokument za 1 s, barevný dokument za 2 s
• Skenování přímo do formátu JPEG, PDF nebo vícestránkového PDF
• Ukládání naskenovaných souborů na kartu microSD™ (součástí dodávky)
• Barevný displej 1,5" umožňující kontrolu správnosti skenování
• Skenování až 100 dokumentů za den
• Napájení z baterie dobíjené přes USB
• Software InstantResult 2: vkládání upravitelných naskenovaných dokumentů
v reálném čase přímo do aktivního softwaru v počítači
Sada špičkového OCR softwaru Readiris™ Pro a IRISCompressor™ Pro
• Umožňuje převést jakýkoli papírový dokument, soubor PDF nebo obrazový soubor
na upravitelný dokument ve formátu Office (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers
a mnoho dalších).
• Celosvětově uznávaný OCR software IRIS pro Windows a Mac včetně podpory
asijských a arabských jazyků
• Vytváření vysoce komprimovaných souborů PDF, které jsou ideální k archivaci a
zasílání e-mailem
Stručný přehled
Název produktu

IRIScan™ Book 5 (bílá, červená nebo tyrkysová barva)

SKU

458739 (bílá), 458740 (červená), 458741 (tyrkysová)

Kód EAN

5420079900103 (bílá)
5420079900110 (červená)
5420079900127 (tyrkysová)

Celní kodex

847190

Velikost balení (V x D x H)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Hmotnost balení

550 g

Velikost skeneru (V x Š x H)

2,2 x 25,9 x 3,8 cm

Hmotnost skeneru

153 g

Jazyky balení

Arabština,
zjednodušená
čínština,
angličtina,
francouzština, němčina, italština, portugalština, ruština,
španělština

Obsah balení

Skener IRIScan™ Book 5, software Readiris™ Pro a
IRISCompressor™ Pro pro PC a Mac k dispozici ke
stažení na adrese www.irislink.com/start, jedna karta
SD, kabel USB, přepravní sáček

Specifikace
Obrazový snímač

Barevný kontaktní obrazový snímač A4 (CIS)

Rozlišení

300, 600 nebo 1200 dpi

Rychlost skenování stránky Barevně, vysoké rozlišení: 4 s
A4
Černobíle, vysoké rozlišení: 3 s
Barevně, nízké rozlišení: 2 s
Černobíle, nízké rozlišení: 1 s
Velikost souboru (stránka
A4 nebo Letter
např. na kartě MicroSD™
4 GB;
závisí na složitosti
obsahu)

1200 dpi, barevně: 500 obrazů JPEG

Formát souboru

JPEG, PDF nebo vícestránkový PDF

Displej

Barevný 1,5" se zobrazením stavu skenování a
náhledu

Port USB

Micro USB

Kapacita externí paměti

Karta MicroSD™ nebo MicroSDHC™ s kapacitou
až 32 GB

Typ baterie

Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 3,7 V

600 dpi, barevně: 1000 obrazů JPEG
300 dpi, barevně: 2000 obrazů JPEG

Výdrž baterie (skenování na 100 stránek za den na jedno nabití (A4, 300 dpi,
kartu MicroSD™)
barevně)
Oficiální osvědčení o shodě s předpisy jsou k dispozici na adrese www.irislink.com/certificates
Minimální požadavky
Počítač
-- Port na kartu MicroSD™/SD™ (není povinný)
-- Nejméně jeden dostupný port USB
-- Není nutné instalovat žádné ovladače!
Sada softwaru pro systém Windows®
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- 512 MB paměti RAM (doporučená kapacita 1 GB)
-- 300 MB volného místa na pevném disku

Software a uživatelské
příručky jsou k dispozici na
adrese
www.irislink.com/start

Sada softwaru pro systém Mac OS®
-- Mac: OS X10.10 nebo 10.9 a vyšší
(starší verze nejsou podporovány)
-- Minimálně 300 MB volného místa na
pevném disku
-- 512 MB paměti RAM (doporučená
kapacita 1 GB)
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