
Você desliza e o scanner digitaliza.

O IRIScan™ Book 2 Executive é um scanner portátil que permite digitalizar livros e revistas 
a qualquer momento, em qualquer lugar e sem arrancar páginas. Simplesmente passe 
o scanner pelo documento e a sua digitalização será automaticamente guardada no 
cartão MicroSD™ incluído e pronta a ser partilhada através de Bluetooth® com o seu 
smartphone, PC tablet, computador portátil ou PC. O dispositivo completa a família 
de scanners portáteis da I.R.I.S. e possui software de reconhecimento de caracteres de 
vanguarda, Readiris™ Pro 12, compatível com PC e Mac®.

Scanner totalmente portátil e móvel

• Digitaliza sem a necessidade de um computador.
• Ideal para digitalizar livros, revistas e jornais.
• Guarda directamente ficheiros JPEG para o cartão MicroSD™ de 2 GB incluído.
• Envia as suas digitalizações através de Bluetooth® no seu smartphone, tablet PC, 

computador portátil ou PC.
• Selecção de digitalização a cores/preto e branco.
• Resoluções de digitalização 600/300 ppp.
• Suporta cartões MicroSD™ até 32 GB.
• Compatível com iPad® (com adaptador de cartão SD™ para iPad®, não incluído na caixa).

Incluindo software de reconhecimento de caracteres de vanguarda, Readiris™ Pro 12

•	 Transforma as suas digitalizações em documentos Office editáveis.
•	 Cria ficheiros PDF totalmente indexados e altamente comprimidos (iHQC™), ideal 

para arquivar e partilhar.
•	 Também transforma ficheiros PDF em documentos Office.

Guia de consulta rápida

Nome do produto IRIScan™ Book 2 Executive

SKU 457369

Código EAN 7650104573691

Código alfandegário 847190

PVP (IVA incl.) 199 €

Tamanho da caixa 13,8 (A) x 31,2 (L) x 4,8 (C) cm

Peso da caixa cerca de 500 g

Tamanho do scanner 3,0 (A) x 25,7 (L) x 2,9 (C) cm

Peso do scanner cerca de 190 g

Idiomas da caixa Inglês, Árabe, Holandês, Francês, Alemão, Italiano,
Português, Espanhol, Russo

Conteúdo da caixa Scanner	IRIScan™	Book	2	Executive	útil	•	Cartão	MicroSD™	
2	GB	(incluindo	adaptador	para	cartões	SD™)	•	Adaptador	
de	comutação	•	Cabo	USB	•	Papel	de	calibração	•	Escova	
de	limpeza	•	Bolsa	de	padrão	•	Bolsa	normal	•	Software	
Readiris™ para PC e Mac® no CD-ROM

para Windows® e Mac®
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Especificações do scanner

Sensor de imagem Sensor de imagem contacto de cor A4
Número de sensor 5136 pontos (1º~5104 pontos disponíveis)

Resolução Resolução baixa: 300x300 ppp (predefinição) 
Resolução alta: 600x600 ppp

Velocidade máxima de digitali-
zação para documentos A4

Resolução alta a cores: 8,0 segundos
Resolução alta a preto e branco: 6,0 segundos 
Resolução baixa a cores: 3,0 segundos
Resolução baixa a preto e branco: 2,0 segundos

Capacidade (Documentos A4, 
com base no cartão MicroSD™ 
de 2 GB. A quantidade de 
digitalizações depende da 
complexidade do conteúdo)

600 ppp a cores: 440 digitalizações (Mín.)
600 ppp a preto e branco: 580 digitalizações (Mín.)
300 ppp a cores: 1560 digitalizações (Mín.)
300 ppp a preto e branco: 2560 digitalizações (Mín.)

Largura de digitalização 21,6 cm
Comprimento de digitalização 300 ppp: 135 cm (Máx), 600 PPP: 66 cm (Máx)
Formato de ficheiro JPEG
LCD Visor do estado de digitalização
Desactivação automática 3 minutos
Porta USB USB 2.0 alta velocidade
Memória externa Cartão MicroSD™/Cartão MicroSDHC™
Bateria Bateria de polímeros de lítio recarregável de 4,2V

Requisitos mínimos do computador

Scanner
•	 Conectividade Bluetooth® e/ou porta para cartões MicroSD™/SD™.
•	 No mínimo, uma porta USB disponível.
•	 Sem necessidade de instalar controlador!

Software para Windows®
•	 É recomendado um PC baseado em Intel® Pentium® ou equivalente.
•	 Microsoft® Windows® 7, Vista® ou XP (32 e 64 bits).
•	 São recomendados 256 MB de RAM; 120 MB de espaço livre no disco rígido.
•	 Unidade CD-ROM.

Software para Mac OS®
•	 Computador Mac® com processador PowerPC™ G3 ou Intel®.
•	 Mac OS® X versão 10.4 ou superior. As versões antigas não são suportadas.
•	 220 MB de espaço livre no disco rígido.
•	 Unidade CD-ROM.
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