IRIScan Book 5
™

Siz kaydırın, o tarasın.
IRIScan™ Book 5; dergi sayfaları, kitap sayfaları ve faturalar, sözleşmeler hatta sevdiğiniz
tarifler gibi mektup ve A4 boyutundaki belgeleri taramanıza olanak sağlayan taşınabilir
bir tarayıcıdır. Tüm tarama işlemleri sayfaları yırtmak zorunda kalmadan gerçekleştirilir.
Belge başına saniyede 1 taramaya ulaşan hızı ile dünyanın en hızlı taşınabilir bağımsız
tarayıcısı. Tek yapmanız gereken belge üzerinde tarayıcınızı kaydırmaktır. Taramanız PC
veya Mac bilgisayarınıza aktarılmaya hazır halde ürün ile birlikte verilen MicroSD™ karta otomatik olarak kaydedilir. Ofise veya eve geri döndüğünüzde taranmış belgeleriniz
IRIS'in en çok bilinen ürünü olan OCR yazılımı Readiris™ Pro ile otomatik olarak düzenlenebilir belgelere dönüştürülür.
Temel Özellikler
Mobil tarayıcı
• Kablosuz, tamamen taşınabilir ve bağımsız. Gittiğiniz her yere götürün!
• Kitapları, dergileri ve gazeteleri taramak için mükemmel bir seçimdir.
• Mükemmel görsel sonuçlar için 300/600/1200 dpi tarama çözünürlükleri.
• Tarama hızı: Siyah ve Beyaz bir belgeyi 1 saniyede / renkli bir belgeyi 2 saniyede tarar.
• Doğrudan JPEG, PDF veya çok sayfalı PDF formatına tarayın.
• Taramaları MicroSD™ kartına kaydedin (ürünle birlikte verilmektedir).
• 1.5" Renkli ekran (güvenli doğru tarama).
• Günde 100 belgeye kadar tarayın
• USB üzerinden şarj edilebilir pil ile beslenmektedir
• InstantResult 2 yazılımı: PC'deki etkin yazılımınız içine doğrudan gerçek zamanlı
düzenlenebilir tarama ekleme.
Readiris™ Pro & IRISCompressor™ Pro üstün teknoloji OCR yazılım paketi
• Herhangi bir kağıt belgeyi PDF veya görüntü dosyasını düzenlenebilir Office
belgelerine dönüştürün (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers ve diğerleri).
• Asya ve Arap dilleri de dahil Windows ve Mac için tüm dünyaya uygun IRIS OCR.
• Hiper sıkıştırılmış PDF dosyaları oluşturun, arşivleme ve e-posta ile paylaşmak için
idealdir.
Hızlı başvuru kılavuzu
Ürün adı

IRIScan™ Book 5 Beyaz/Kırmızı/Turkuaz

SKU

458739 (Beyaz) / 458740 (Kırmızı) / 458741 (Turkuaz)

EAN kodu

5420079900103 (Beyaz)
5420079900110 (Kırmızı)
5420079900127 (Turkuaz)

Gümrük kodu

847190

Kutu boyutu (Y x U x D)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm (5.43 x 12.28 x 1.88 inç)

Kutu ağırlığı

550 gr (19.4 oz)

Tarayıcı boyutu (Y x U x D)

2,2 x 25,9 x 3,8 cm (0.87 x 10.19 x 1.49 inç)

Tarayıcı ağırlığı

153 gr (5.4 oz)

Kutu dilleri

Arapça, Basitleştirilmiş Çince, İngilizce, Fransızca,
Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca

Kutu içeriği

IRIScan™ Book 5 tarayıcı - Readiris™ Pro &
IRISCompressor™ Pro yazılımı, PC ve Mac için, www.
irislink.com/start adresinden indirilebilir - Bir adet SD
kartı - USB kablosu - Taşıma torbası.

Teknik Özellikleri
Görüntü sensörü

A4 renkli kontakt görüntü sensörü (CIS)

Çözünürlük

300/600/1200 dpi

A4 sayfa için tarama hızı

Renkli yüksek çözünürlük : 4 saniye
Siyah ve beyaz yüksek çözünürlük 3 saniye
Renkli düşük çözünürlük : 2 saniye
Siyah ve Beyaz düşük çözünürlük : 1 saniye

Dosya boyutu (örneğin 4 GB 1200 dpi renkli : 500 görüntü (minimum)
MicroSD™ kart üzerinde
600 dpi renkli : 1000 görüntü (minimum)
A4 veya mektup sayfası. İçerik
300 dpi renkli : 2000 görüntü (minimum)
yoğunluğuna
bağlıdır)
Dosya biçimi

JPEG, PDF veya çok sayfalı PDF

LCD

1.5” Renkli, tarama durumu göstergesi/önizleme ile

USB portu

Mikro USB

Harici hafıza kapasitesi

MicroSD™ kart / MicroSDHC™ 32 GB'a kadar

Pil tipi

Dahili şarj edilebilir Lityum pil/ 3,7 V

Pil ömrü (MicroSD™ Karta
tarama)

Şarj sonrası günde 100 sayfa (A4, 300 dpi, renkli)

Resmi uyumluluk sertifikaları: www.irislink.com/certificates
Minimum sistem gereksinimleri
Bilgisayar için
-- MicroSD™/SD™ kart portu (zorunlu değildir).
-- Kullanılabilir en az bir USB portu.
-- Sürücü kurulumu gerektirmez!
Windows® için yazılım paketi
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- 512MB RAM (1GB önerilir).
-- 300 MB kullanılabilir sabit disk alanı.

Yazılım ve kullanım kılavuzları
sadece aşağıdaki adreslerden
Mac OS® için yazılım paketi
indirilebilir
www.irislink.com/start
-- Mac: OS X10.10 veya 10.9 ve üzeri (önceki sürümler desteklenmemektedir).
-- En az 300 MB kullanılabilir sabit disk alanı.
-- 512MB RAM (1GB önerilir).
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