
IRIScan Executive 4

Scanner dúplex portátil
O IRIScan™ Executive 4 é uma combinação eficiente de um scanner colorido 
dúplex totalmente portátil e um software de OCR fácil de usar. Compacto, 
leve, com alimentação por USB e PDF com um clique na ponta do dedo, é o 
mais rápido scanner dúplex portátil no mercado, desenvolvido para ser levado 
para qualquer lugar.
É a ferramenta perfeita de digitalização portátil para profissionais autônomos, 
pequenas e grandes empresas ou mesmo advogados e consultórios médicos.
O IRIScan Executive 4 permite que os usuários definam o processamento fácil 
de documentos graças ao Button Manager exclusivo e intuitivo.
Mas isso não é tudo. O pacote de software OCR de renome mundial da IRIS 
fornecido extrairá todas as principais informações facilmente das suas digita-
lizações. Seus documentos são transformados em arquivos totalmente editá-
veis, 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 portátil
• Compacto e leve
• Alimentação pelo cabo USB fornecido, não sendo necessária uma tomada de 
parede
• O mais rápido scanner dúplex portátil de alimentação individual de folhas no 
mercado: até 8 páginas por minuto
• Resoluções de digitalização de alta precisão (300/600 dpi)
• Digitalização frente e verso em cores ou preto e branco
• Digitalize recibos, cartões de visita, fotos, documentos de tamanho A4/carta, 
entre outros
• Aparagem e detecção automáticas de tamanho do documento
• Crie um arquivo PDF de várias páginas ao digitalizar várias folhas individuais 
consecutivas
• Envio automático para e-mail/SharePoint/OneDrive/Evernote/Dropbox/FTP/
pastas de arquivamento
• Graças ao seu software Button Manager exclusivo, você pode configurar até 9 
funções que facilitam o seu trabalho de processamento de documentos 

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 visita – os cartões de visita 
digitalizados são digitados novamente e exportados automaticamente para o seu 
gerenciador de contatos favorito (Outlook, ACT!, Salesforce etc.)
• Somente Windows 

Guia de referência rápida
Nome do produto IRIScan™ Executive 4
SKU 458737
Código EAN 5420079900097
Código personalizado 847190
Tamanho da caixa (A x 
C x P)

14,1 x 33,7 x 6,6 cm

Peso da caixa 852g
Tamanho do scanner (A 
x C x P)

4,1 x 29,1 x 6,7 cm

Peso do scanner 518gr
Idiomas da caixa Árabe, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, 

português, russo, espanhol, chinês
Conteúdo da caixa Scanner IRIScan™ Executive • O pacote de 

softwares e os guias do usuário podem ser 
baixados on-line em www.irislink.com/start • 
Cabo USB • Folha de calibração • Licenças do 
pacote de softwares da IRIS (somente Windows)



Especificações

Sensor de imagem CIS

Resolução de digitalização Até 600 dpi

USB 2.0

Consumo de energia <2,5 W

Área de cobertura 216 x 813 mm (8,5 x 32 pol)

Velocidade de digitalização Simplex : 8 segundos por página @ 300 dpi ( 
preto e branco ou cor)
Duplex 5 segundos por página @ 300 dpi ( preto 
e branco ou a cores ) / IPM 12 seg

Espessura do papel 16–32 lb (60–120 g/m2)

Drivers do scanner Twain, WIA

Método de digitalização Dúplex

Certificados oficiais de conformidade estão disponíveis em: www.irislink/certifica-
tes

Requisitos mínimos de computador

Windows®

 - CPU Pentium® 4 ou processador equivalente
 - Microsoft Windows® 10 / 8 / 7 
 - RAM: 2 GB de memória RAM
 - Espaço em disco: 350 MB 
 - Porta USB

Document to Knowledge
TM

A CANON COMPANY

C A N O N  G R O U P

A caixa não inclui software e 
guias do usuário. Acesse: 
www.irislink.com/start
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