IRIScan™ Anywhere 5 Wifi
Alles scannen, overal. Zonder computer!
De ultracompacte, zelfstandige en draagbare IRIScan™ Anywhere 5 Wifi met batterijvoeding is het perfecte apparaat om een eind te maken aan die vele stapels papier. Hij is ideaal
om thuis of onderweg te scannen en de mobiele gebruikers kunnen heel eenvoudig en
zonder computer documenten, contracten, visitekaartjes, aankoopbonnen en nog veel
meer vastleggen!
U hoeft uw document alleen maar door de draagbare scanner te schuiven. Uw scan wordt
vervolgens automatisch opgeslagen op de bijgeleverde microSD™-kaart, klaar om via wifi
verstuurd te worden naar al uw mobiele apparaten (smartphone, Android™-tablet, iPhone®,
iPad®) en uw pc of Mac. Als u terug thuis of op kantoor bent, dan worden de gescande
documenten automatisch omgezet in bewerkbare bestanden met behulp van de toonaangevende OCR-software Readiris™ van IRIS, waarna u deze moeiteloos kunt archiveren,
bewerken en delen!
De scanner is perfect geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven en voor medewerkers
die vaak onderweg zijn, bijvoorbeeld in de transportsector (vrachtbrieven, ondertekende
leveringsbonnen enz.), in de zorg (voorschriften, medicatielijsten enz.) of voor consultancyactiviteiten. Dit apparaat geeft u meer mobiliteit en neemt minder plek in op uw bureau!
Belangrijkste kenmerken
Mobiele scanner
• Op batterijen en ultracompact. Geen computer of kabels nodig om te scannen!
• Tot 100 A4-documenten scannen in batterijmodus!
• Direct scannen naar JPEG / PDF.
• Scanresoluties: 300 / 600 / 1200 dpi.
• 1,44” TFT-kleurendisplay voor onmiddellijke voorbeeldweergave.
• Scansnelheid – A4 / kleur
-- 300 / 600 dpi: 12 pagina's per minuut.
-- 1200 dpi: 8 pagina's per minuut.
• Direct opslaan van de scans op uw microSD™-kaart (tot 32 GB).
• GRATIS microSD™-kaart bijgeleverd.
• Uw scans via wifi delen met ELK apparaat (iOS® / Android™ en pc / Mac®).
• iOS®- / Android™-app voor eenvoudig overzetten via wifi naar tablet en smartphone.
Inclusief gratis krachtig softwarepakket (brutoadviesprijs meer dan € 200,-)
• Readiris™: OCR-software – Converteren van elk papieren document, PDF-bestand of
afbeeldingsbestand naar bewerkbare Office-documenten en deze met één klik uploaden
naar de cloud.
• Cardiris™: Software voor visitekaartjesherkenning – Automatisch overtypen van gescande
visitekaartjes en exporteren naar uw favoriete contactbeheerprogramma (Outlook®,
ACT!® enz.).
• IRISCompressor™ Pro: Aanmaken van hypergecomprimeerde geïndexeerde PDFbestanden (tot 50 keer kleiner met behoud van de beeldkwaliteit); ideaal voor archiveren,
ophalen van informatie en delen.
Korte samenvatting
Productnaam

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

SKU

458846

EAN-code

5420079900196

Douanecode

847190

Afmetingen verpakking (h
x l x d)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Gewicht verpakking

900 g

Talen op de verpakking

Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Frans,
Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans

Inhoud van de verpakking

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi-scanner • USB-kabel • Gratis
microSD™-kaart • Kalibratieblad • Reinigingsdoek •
Softwarepakket voor pc en Mac® te downloaden via
www.irislink.com/start

Specificaties van de scanner
Afmetingen scanner (h x l x d) 3,5 x 27,5 x 4,4 cm
Gewicht scanner
330 g
Documentinvoer
Beeldsensor
Resoluties
Scankleuren
Bestandsformaten
Maximale documentgrootte
Kleurendisplay
10 scanmenutalen
Batterij

Laadmethode

Automatische documentinvoer (pagina per pagina)
Contactbeeldsensor (CIS)
300 / 600 / 1200 dpi
Kleur / zwart-wit
JPEG / PDF
Tot A4
1,44”-kleurendisplay
Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands,
Russisch, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees, Japans
Ingebouwde 1200mAH-lithium-polymeer-batterij
Scancapaciteit indien volledig opgeladen: tot 100 A4pagina's
USB-kabel

Minimale computervereisten
Scanner
-- Ten minste één vrije USB-poort
-- Installeerbaar op elk besturingssysteem dat massaopslagprotocollen ondersteunt
Softwarepakket voor Windows®
-- Pc met Intel® Pentium® of gelijkwaardig aanbevolen
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- 512 MB RAM aanbevolen
-- 1 GB vrije ruimte op harde schijf
-- Internetverbinding voor downloaden van software
Softwarepakket voor Mac OS®
-- Mac®-computer met Intel®-processor
-- Mac OS® X versie 10.9 of hoger
-- 512 MB RAM aanbevolen
-- 1 GB vrije ruimte op harde schijf
-- Internetverbinding voor downloaden van software
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